BODEMANALYSE MONSTERFORMULIER
MONSTERDATUM:_______________________________________________________________________________

KLANTGEGEVENS 		

FACTUURADRES (indien anders)

Naam:______________________________ Naam: _________________________
Adres: ______________________________ Adres: _________________________
Postcode: ___________________________ Postcode:_______________________
Plaats: ______________________________ Plaats:_________________________
Telefoon: ____________________________ Telefoon:________________________
E-mail: _____________________________

BEMONSTERD DOOR

Naam:
_______________________
Uw adviseur:
_______________________

MONSTERGEGEVENS

Soort analyse: O Bodembalansanalyse O Bodemvoedselwebanalyse O Nova Bioscan O Chroma-analyse
O Optioneel C/N bepaling (tegen meerprijs) O Chloride (tegen meerprijs)
Perceelsaanduiding:______________________________________________________________________________
Perceelsgrootte:__________________________________________________________________________________
Grondsoort: O Zand
O Klei
O Veen
O Anders: ________________________________________
Monsterdiepte: O 0 - 20 cm
O 0 - 40 cm
O Anders: ________________________________________			
Herhaalmonster: O Nee, dit is het eerste monster O Ja, datum:_________ monsternummer VIC: __________
Zuurminnend gewas: ja / nee

Gewas op deze bodem
afgelopen jaar:
Gewastype
Soort

Gewas op deze bodem
aankomend jaar:
Gewastype
Soort

O Boomkwekerij

O Boomkwekerij

Alleen voor meerjarige
teelten:
Gewas
Duur in
jaren
O

O Vollegrondsgroente:

O Vollegrondsgroente:

O

O Aardbeiproductie:

O Aardbeiproductie:

O

O Aardbeivermeerdering:

O Aardbeivermeerdering:

O

O Bloembollen /
Bolbloemen:

O Bloembollen /
Bolbloemen:

O

O Fruit:

O Fruit:

O

O Overig, namelijk;

O

O Terreinbeheer:
O Overig, namelijk;

Bemestingsgeschiedenis afgelopen jaar:
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Wilt u advies op maat ontvangen: ja / nee, namelijk;________________________________________________________ O
Compost mengsel op maat
Meststoffenadvies tijdens de teelt
Specifieke wensen advies: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Met het indienen van dit monsterformulier gaat u akkoord met
de leverings- en betalingsvoorwaarden van Van Iersel Compost.
Op al onze overeenkomsten gelden onze leverings- en betalingsvoor waarden,
zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant d.d. 06 - 08 -2018.

Paraaf:

•

RECYCLING GROENAFVAL

•

COMPOST(MENGSELS)

•

BODEMANALYSES

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Van Iersel
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant d.d. 23-07-2018
A. Algemene bepalingen
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
• Van Iersel: Van Iersel Biezenmortel B.V., Van Iersel Gilze B.V., Van Iersel Ravenstein B.V. en Van Iersel Deurne B.V.
• Wederpartij: de Koper, Huurder of Opdrachtgever van Van Iersel.
• Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met Van Iersel een overeenkomst aangaat ter zake de koop en levering van goederen of aan
wie Van Iersel een daartoe strekkende offerte heeft uitgebracht.
• Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die met Van Iersel een overeenkomst aangaat ter zake de verhuur van zaken of aan wie Van
Iersel een daartoe strekkende offerte heeft uitgebracht.
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Van Iersel een overeenkomst aangaat ter zake een Opdracht of aan wie Van
Iersel een daartoe strekkende offerte heeft uitgebracht.
• Opdracht: een opdracht tot grondanalyse en/of ander Onderzoek en/of het nemen van monsters en/of het geven van advies.
• Onderzoek: bepaling en omschrijving van eigenschappen en bestanddelen in monsters van grond, gewassen, voeders,
water en andere stoffen op grond van een daartoe strekkende Opdracht.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Iersel uitgebrachte offertes en op overeenkomsten, alsmede 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. Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden. Deze aanvullingen en
afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij of waarvoor ze gemaakt zijn.
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. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de overeenkomst en de inhoud van deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud
van de overeenkomst.
6. Deze algemene voorwaarden gelden ook, in voorkomend geval, ten gunste van personeel van Van Iersel en/of door haar ingescha
kelde hulppersonen, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam c.q. dienstbaar zijn, alsmede ten gunste van derden, door
wie Van Iersel de overeen komst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
7. 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 de Meststoffenwet.
8. Deel A van deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met de Wederpartij; de delen B, C en D gelden in aanvulling op deel
A voor de betreffende overeenkomst (koop en levering van goederen, adviezen en (grond)analyses respectievelijk verhuur van
zaken).
Aanbiedingen & overeenkomsten
1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een
aanbieding die een termijn bevat, kan door Van Iersel binnen 5 werkdagen na dagtekening worden herroepen, ook na acceptatie van
de aanbieding door de Wederpartij.
2. De overeenkomst komt tot stand nadat de Wederpartij het aanbod van Van Iersel binnen de gestelde termijn heeft aanvaard,
respectievelijk nadat Van Iersel de order van de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan is
begonnen.
4. Een Opdracht dient tenminste een nadere omschrijving van de werkzaamheden en van de rapportage over de resultaten van het
onderzoek, alsmede het doel daarvan te bevatten. Werkzaamheden die buiten de Opdracht vallen, worden als meerwerk in rekening
gebracht.
5. Wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk door Van Iersel worden aanvaard. Daardoor veroorzaakte kostenverhogingen
of –verlagingen, worden door Van Iersel bij de Wederpartij in rekening respectievelijk in mindering gebracht.
6. De in het kader van de tot stand te komen overeenkomst door de Wederpartij aan Van Iersel verstrekte gegevens, worden door Van
Iersel als juist verondersteld en Van Iersel zal haar aanbieding daarop baseren.
7. Van Iersel is niet verantwoordelijk en draagt geen aansprakelijkheid voor door de Wederpartij uitgewerkte en aangeleverde informatie
en/of, in geval van een opdracht tot grondanalyse, voor de kwaliteit van de door de Wederpartij aan Van Iersel ter beschikking
gestelde monsters.
Betaling, eigendom en risico
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking ten
kantore van Van Iersel of door middel van storting op een daartoe aangewezen bankrekening.
2. Facturering geschiedt bij verkoop en levering van goederen op basis van het gewicht van het geleverde (in kg/tonnages), per m3,
per draaiuur of de aan de Opdracht bestede arbeidsuren vermenigvuldigd met het gehanteerde uurtarief exclusief omzetbelasting dan
wel op basis van de huurprijs (bij verhuur van zaken).
3. Behoudens het gestelde in de overige leden van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op Wederpartij
overgaan bij aflevering.
4. Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij voortvloeiend uit de overeenkomst, behoudt Van Iersel zich
de eigendom voor van alle aan de Wederpartij geleverde goederen, tot op het moment waarop de Wederpartij aan alle (betalings)
verplichtingen jegens Van Iersel heeft voldaan.
5. Indien Van Iersel vorderingen op de Wederpartij heeft ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt, alsmede vorderingen
ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling door de Wederpartij eerst tot voldoening van de
vordering(en) ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
6. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Wederpartij is overgegaan, is het deze niet toegestaan de geleverde
goederen in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden onder welke titel dan ook
behoudens het bepaalde in lid 9 van dit artikel.
7. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Wederpartij is overgegaan, is deze verplicht het geleverde als een goed
huisvader en als kenbaar eigendom van Van Iersel voor deze te houden. Eventueel in, op of aan de geleverde goederen aangebrachte merken of tekens van Van Iersel dienen voor een ieder zichtbaar te blijven.
8. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Wederpartij is overgegaan, is de Wederpartij verplicht het geleverde, indien
dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar als eigendom van Van Iersel op te slaan.
9. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de Wederpartij is overgegaan, is het haar toegestaan de geleverde goederen
in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken, respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen, mits
zij in geval van doorverkoop de eigendom van de geleverde zaken jegens haar afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door haar
aan Van Iersel verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van Van Iersel aan deze een pandrecht
verleent op de vordering van Wederpartij op haar afnemer.
10. Van Iersel heeft het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen indien en zover Wederpartij met
de nakoming van enige verplichting jegens Van Iersel in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Van Iersel in betalingsproblemen
verkeert.
11. Wederpartij verleent Van Iersel reeds nu voor alsdan het onherroepelijk recht om de bedrijfsgebouwen van Wederpartij te betreden
of te laten betreden door een door Van Iersel aan te wijzen derde indien Van Iersel het geleverde wenst terug te nemen.
12. Bij niet tijdige betaling door Wederpartij zal zij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daarvoor enige sommatie
of ingebrekestelling is vereist. De in lid 1 bedoelde termijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW.
12. Bij niet tijdige betaling brengt Van Iersel buitengerechtelijke incassokosten in rekening conform het Besluit voor vergoeding van
buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40,- en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775,-.
13. Wederpartij is steeds gehouden om op eerste verzoek van Van Iersel zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen.
Indien de Wederpartij niet aan dit verzoek voldoet, zal Van Iersel gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog uit te
voeren overeenkomsten zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en aanspraak te maken op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.
Overmacht
1. Indien en voor zover Van Iersel haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen
plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke niet aan Van Iersel kan worden toegerekend, is zij 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 Van Iersel redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder oorzaken die niet aan Van Iersel kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie
in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Van Iersel of in de onderneming van een derde van wie Van Iersel zaken of
diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden die
de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, waaronder 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-, hulpen brandstoffen het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Van Iersel zaken of diensten betrekt.
3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Van Iersel ten spoedigste, onder overlegging van de
voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de Wederpartij.
Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Van Iersel uit of in verband met enige overeenkomst is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld
behoudens opzet of grove schuld van Van Iersel.
2. Van Iersel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Iersel is uitgegaan van door of namens de
Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Van Iersel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan 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 Van Iersel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Iersel
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Van Iersel is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie. Evenmin is Van Iersel aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door Van Iersel gegeven adviezen, gemaak
te tekeningen, berekeningen en ontwerpen.
4. De aansprakelijkheid van Van Iersel voor directe materiële schade is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking
tot de overeenkomst (exclusief BTW). In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan het bedrag waarvoor Van Iersel
zich voor schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
5. De Wederpartij vrijwaart Van Iersel tegen aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van door Van Iersel geleverde
producten en/of diensten, indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van de Wederpartij, haar ondergeschikten
of van anderen die zij heeft ingeschakeld.
Intellectuele eigendom
1. Met betrekking tot goederen en diensten die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst tussen partijen, behoudt Van
Iersel zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar toekomen op grond van de wet, tenzij schriftelijk anders is overeen
gekomen. De Wederpartij erkent de intellectuele eigendomsrechten van Van Iersel.
2. De Wederpartij heeft het recht de door Van Iersel geleverde goederen en (de resultaten van) diensten aan te wenden voor eigen
gebruik. Uitgebrachte adviezen en rapportages mogen door de Wederpartij slechts met vermelding van de naam van Van Iersel en
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Iersel worden gepubliceerd. Ieder ander gebruik is niet toegestaan.
3. Van Iersel is bevoegd om de in het kader van de uitvoering van een Opdracht vergaarde kennis, gegevens en ervaring voor andere
doeleinden te gebruiken en de monsters te gebruiken voor nader onderzoek, mits de anonimiteit van opdrachtgever is gewaarborgd.
4. Indien de Wederpartij of een aan haar gelieerde onderneming inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van Van
Iersel, verbeurt zij een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,00 per overtreding, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van
€ 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op schadevergoeding.
Geheimhouding
1. Partijen verbinden zich jegens elkaar tot volledige geheimhouding van alles wat hen ter kennis komt met betrekking tot een
overeenkomst tussen partijen in de meest brede zin, derhalve met inbegrip van, maar niet beperkt tot ideeën, producten, processen,

werkwijzen, werkzaamheden, knowhow en intellectuele eigendom. Deze geheimhoudingsplicht duurt onverminderd voort na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen.
2. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie en gegevens:
• die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van een der partijen;
• die zijn vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak;
• ten aanzien waarvan de andere partij schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsplicht heeft verleend.
3. Een partij die de verplichting tot geheimhouding schendt, zal jegens de ander een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,00 per
overtreding verbeuren, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht op schadevergoeding.
Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle door Van Iersel gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Van Iersel gesloten overeenkomsten zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.
B. Koop en levering van goederen
Levering
1. Van Iersel heeft 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 Koper
dienovereenkomstig wordt ingelicht.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, heeft Van Iersel 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.
3. De door Van Iersel opgegeven levertijden hebben niet te gelden als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a BW tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden, is een streeftermijn en is niet bindend. Overschrijding van de
bepaalde termijn voor de levering geeft de Koper 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 Koper of door Van Iersel 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 Koper 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 Koper 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 Koper de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de Koper daartoe niet de
noodzakelijke medewerking verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de Koper van rechtswege in verzuim en
heeft Van Iersel 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 Koper te vervoeren naar en op te slaan op een door Van Iersel vast te stellen plaats. Van Iersel heeft dan
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 Koper in ontvangst zijn genomen, is Van Iersel
gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren
zaken te verkopen. De Koper is dan 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.
Reclamaties
1. Reclamaties moeten schriftelijk en gemotiveerd bij Van Iersel worden ingediend binnen acht dagen nadat Koper van de klacht heeft
kennisgenomen, of redelijkerwijs van de klacht kennis had kunnen nemen, bij gebreke waarvan Van Iersel gerechtigd is de klacht
naast zich neer te leggen.
2. Indien de reclamatie is gerechtvaardigd, heeft Van Iersel het recht om hetzij de door haar opgestelde facturen te verlagen, hetzij de
uitkomsten van haar werkzaamheden te verbeteren.
3. Indien Koper Van Iersel niet in de gelegenheid stelt gebreken te herstellen doch een derde daartoe opdracht geeft, zijn de kosten die
hiervoor worden gemaakt voor rekening van de Koper.
4. Reclames geven Koper geen recht om enige betaling op te schorten en/of te verrekenen.
5. Van Iersel is na levering niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij die gebreken aan Van Iersel zijn toe te rekenen en de Koper
die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en bovendien Koper die gebreken op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs niet had behoren te ontdekken en Koper ter zake het gebrek tijdig heeft gereclameerd op de voet van lid 1 van dit
artikel.
Vervoer goederen
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 Koper.
C. Adviezen & (grond)analyses
Uitvoering van opdracht
1. Van Iersel zal de Opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren. Van Iersel garandeert nooit een bepaald resultaat.
2. Opdrachtgever is bij uitsluiting van Van Iersel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeleverde monsters.
3. De overeengekomen termijn van uitvoering van de Opdracht geldt niet als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Van Iersel is gerechtigd de Opdracht uit te laten voeren door derde(n), indien zulks geen afbreuk doet aan de overeengekomen
kwaliteit.
5. De Opdracht wordt geacht te zijn uitgevoerd op het moment dat het analyserapport en/of het advies door Van Iersel aan
Opdrachtgever wordt verstrekt.
Monsters
1. Van Iersel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit en de representativiteit van door Opdrachtgever genomen en aan Van
Iersel geleverde monsters.
2. Opdrachtgever dient zich te houden aan eventuele door Van Iersel gestelde aanleverspecificaties. Bij het verstrekken van de
Opdracht, zal Opdrachtgever Van Iersel het volledig ingevulde ‘Bodemanalyse Monsterformulier’ aanreiken.
3. Monsters worden aangeleverd in door Van Iersel ter beschikking gestelde monsternamezakjes. Het gebruik van andere middelen
komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Opslag en behandeling van monsters geschieden naar inzicht van Van Iersel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Opdrachtgever is verplicht Van Iersel onverwijld in kennis te stellen van mogelijk schadelijke eigenschappen van door Van Iersel te
nemen, respectievelijk door Opdrachtgever aangeleverde monsters en zulks duidelijk op de verpakking aan te geven, bij gebreke
waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor alle daardoor ontstane schade aan personen en/of zaken. Opdrachtgever vrijwaart Van
Iersel tegen vorderingen van derden uit dezen hoofde.
6. Monsters worden na rapportage van de onderzoekresultaten vernietigd, dan wel afgevoerd. Opdrachtgever stemt hiermee in.
D. 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 Huurder in ontvangst is genomen.
Als ontvangst door de Huurder geldt in ieder geval het moment waarop aangevangen wordt het gehuurde op het bedrijf van Van Iersel
in een door of namens de Huurder of door Van Iersel ter beschikking gesteld vervoermiddel te laden.
2. De huurovereenkomst eindigt op de dag dat het gehuurde, na het verstrijken van de huurperiode, door Van Iersel in ontvangst is
genomen.
3. Indien de Huurder enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van faillissement,
aanvragen van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van de onderneming van Huurder, is Huurder in verzuim en heeft
Van Iersel 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 Huurder, vanaf het moment dat het gehuurde in een door of namens de
Huurder of door Van Iersel ter beschikking gesteld vervoermiddel wordt gekoppeld.
Brandstof
Voor zover aan de orde, wordt het gehuurde met een volle brandstoftank aan Huurder ter beschikking gesteld en dient met een volle
brandstoftank te worden geretourneerd aan Van Iersel. Brandstof, oliën en vetten zijn voor rekening van Huurder.
Verzekering
De machines zijn WA-verzekerd met een eigen risico van € 1.000,-- per schadegeval waarvoor Huurder aansprakelijk is. Machines
dienen door Huurder zelf te worden verzekerd voor schades aan boven- en ondergrondse leidingen/kabels en eventuele gevolgschades.
Schades dienen binnen 24 uur aan Van Iersel gemeld te worden.
Verplichtingen Huurder
1. Van Iersel garandeert de goede werking bij een normaal gebruik van de door ons aan de Huurder verhuurde zaken. De Huurder is
verplicht het gehuurde als een goed huisvader te gebruiken, met inachtneming van door Van Iersel overhandigde richtlijnen en
specificaties. Het is de Huurder 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 met en
toestemming van Van Iersel.
2. De Huurder dient het gehuurde niet te gebruiken indien dit door een gewijzigde conditie van het gehuurde risicovol is.
3. De Huurder verplicht zich het gehuurde in dezelfde staat waarin het is ontvangen, normale slijtage niet inbegrepen, bij Van Iersel of op
een door Van Iersel aangewezen plaatst in te leveren.
4. Van Iersel inspecteert de gehuurde zaak nadat deze bij Van Iersel is ingeleverd. Blijkt na deze inspectie dat het Gehuurde reparatie
behoeft, dan zijn de kosten voor deze reparatie, alsmede de huuropbrengst die Van Iersel derft over de reparatieperiode, voor
rekening van de Huurder.
5. Van Iersel heeft het recht om het gehuurde bij de Huurder onder zich te nemen indien en voor zover de Huurder met de nakoming van
enige verplichting jegens Van Iersel in gebreke blijft, dan wel naar haar oordeel in betalingsmoeilijkheden verkeert. De Huurder
verleent Van Iersel nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de werkplekken van de Huurder te betreden of te laten
betreden door een door Van Iersel aan te wijzen derde indien Van Iersel het gehuurde onder zich wenst te nemen of indien zij de
feitelijke aanwezigheid van het gehuurde op deze werkplekken wil controleren.
Gebreken
1. De Huurder is in geval van niet goed functioneren van het gehuurde verplicht binnen 24 uur nadat het gebrek is geconstateerd Van
Iersel hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien het niet goed functioneren van het gehuurde te wijten is aan wijzigingen die
door de Huurder aan het gehuurde zijn aangebracht, dan wel de Huurder het gehuurde heeft gebruikt anders dan overeenkomstig
de bij het gehuurde geleverde richtlijnen en specificaties, heeft de Huurder 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 Huurder aansprakelijk voor alle gemaakte kosten voor
reparatie van het gehuurde.
2. Van Iersel heeft 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 Van Iersel te worden meegedeeld.
2. Bij vermissing, vervreemding, diefstal, vergaan, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient de Huurder 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 het recht van Van
Iersel op overige gemaakte kosten en schadevergoeding.
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