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I

ALGEMENE BEPALINGEN
drachtgever als meerwerk in rekeArtikel 1 – Toepasselijkheid
ning te brengen.
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle aanbiedingen,
Artikel 4 – Levering en levertijd
offertes daaronder begrepen, en
4.1 De door ons opgegeven levertermijovereenkomsten tot levering van zanen zijn slechts informatief en niet
ken, verrichten van werkzaamheden
bindend. Zij zullen nimmer als fatale
en aanneming van werk, alsmede op
termijnen zijn te beschouwen, tenzij
de verhuur van minigravers.
uitdrukkelijk anders is overeenge1.2 In deze voorwaarden wordt onder
komen. Bij niet tijdige levering die“opdrachtgever” verstaan de (potennen wij derhalve allereerst schriftetiële) afnemer van zaken en/of dienlijk in gebreke te worden gesteld,
sten.
waarbij aan ons een redelijke termijn
1.3 Uitsluitend deze algemene voordient te worden gegund om te prestewaarden zijn van toepassing op al
ren.
onze aanbiedingen en overeenkom- 4.2 De opgegeven levertermijnen zijn
sten, ongeacht een eventuele (eerdegebaseerd op de ten tijde van de
re) verwijzing van opdrachtgever
overeenkomst geldende werkomnaar zijn eigen of andere algemene
standigheden en de tijdige ontvangst
voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkevan de door ons bestelde producten
lijk de door de opdrachtgever van
bij onze leveranciers.
toepassing verklaarde algemene (in- 4.3 Wij zijn gerechtigd de levering op te
koop)voorwaarden van de hand, tenschorten zolang opdrachtgever jezij door ons schriftelijk anders is
gens ons niet aan al zijn verplichtinovereengekomen.
gen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot het moment dat opArtikel 2 – Aanbod en aanvaardrachtgever alsnog deze verplichting
ding
is nagekomen.
2.1 Al onze offertes of aanbiedingen,
zowel afzonderlijk als in prijslijsten
Artikel 5 – Risico-overgang en
gedaan, zijn geheel vrijblijvend. Zij
vervoer
zijn indicatief en niet bindend en zijn 5.1 Indien het vervoer door ons plaatsgebaseerd op de uitvoering onder
vindt, geschiedt dit voor rekening en
normale omstandigheden en gedurisico van opdrachtgever.
rende normale werkuren.
5.2 Indien opdrachtgever na het tot2.2 Een overeenkomst wordt geacht tot
standkomen van een overeenkomst
stand te zijn gekomen op het moeen andere plaats van werk opgeeft,
ment waarop door ons een schriftezijn wij gerechtigd de eventuele
lijke opdrachtbevestiging wordt vermeerdere vrachtkosten in rekening te
zonden en/of wordt ontvangen, danbrengen.
wel met de uitvoering van de over5.3 Indien een prijs is overeengekomen
eenkomst wordt begonnen.
“franco werk” is daarin begrepen het
vervoer per een per vrachtauto beArtikel 3 – Prijzen
rijdbare weg tot de plaats waar de
3.1 Onze prijzen gelden voor de in onze
goederen moeten worden gelost.
orderbevestiging genoemde prestatie 5.4 Alle extra kosten en extra werkuren
of leveringsomvang. Meer of bijzondie noodzakelijk zijn voor het lossen
dere prestaties worden afzonderlijk
van de zaken wegens de toestand
berekend.
van het terrein waar de zaken moe3.2 We hebben het recht alle prijsverhoten worden gelost of de onbereikgende factoren, zoals verhoging van
baarheid per vrachtauto van dit terkostprijzen en tarieven voor materiarein, komen voor rekening van oplen, loonkosten, sociale lasten, belasdrachtgever.
tingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers,
Artikel 6 – Overmacht en/of bijalsmede wijzigingen in valutaverzondere omstandigheden
houdingen, die zijn ontstaan na een 6.1 Wij zijn niet gehouden tot het nakoaanbieding c.q. na de totstandkomen van enige verplichtingen indien
ming van de overeenkomst, aan opwij daartoe verhinderd zijn als gedrachtgever door te berekenen.
volg van een omstandigheid, die niet
3.3 Indien opdrachtgever, na het aanis te wijten aan onze schuld, noch
vaarden van de offerte, één of meer
krachtens wet, rechtshandeling of in
wijzigingen wenst aan te brengen,
het verkeer geldende opvattingen
welke kostprijsverhogend werken,
voor onze rekening komt.
zijn wij gerechtigd de extra kosten
6.2 Onder overmacht en/of bijzondere
hieruit voortkomend bij de opomstandigheden worden ondermeer

verstaan een bedrijfsstoring, alle onvoorziene gebeurtenissen, ook bij
onze leveranciers, elke transportbelemmering, vertraging veroorzaakt
door het niet of niet tijdig leveren
door onze leveranciers, arbeidsstakingen, uit- en invoerverboden of
beperkingen, brand of ongevallen,
mobilisatie, oorlog, etcetera.
6.3 In geval van tijdelijke overmacht
zijn wij gerechtigd de levertijd c.q.
de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht,
te verlengen met de tijd gedurende
welke de tijdelijke verhindering tot
levering c.q. presteren geldt. Indien
de tijdelijke overmacht langer dan
zes maanden duurt, zal opdrachtgever gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt
evenwel zodra de tijdelijke overmacht zal zijn opgeheven en de ontbinding door opdrachtgever nog niet
is ingeroepen.
6.4 Opdrachtgever is in geval van overmacht en/of bijzondere omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding
van de overeenkomst over te gaan en
heeft geen recht op schadevergoeding.
Artikel 7 – Retentierecht
7.1 Wij hebben het recht van retentie op
alle zich onder ons bevindende zaken van opdrachtgever, indien de
door ons geleverde zaken of verrichte werkzaamheden al dan niet betrekking hebbende op de zaken van
opdrachtgever, niet worden betaald.
Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door ons aan opdrachtgever
verkochte zaken blijven eigendom
van ons zolang opdrachtgever onze
vorderingen uit hoofde van deze of
gelijksoortige overeenkomsten niet
heeft voldaan, zolang opdrachtgever
de verrichte of nog te verrichten
werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomst nog niet heeft
voldaan en zolang opdrachtgever
onze vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen
terzake van boeten, renten en kosten.
8.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons
geleverde zaken een pandrecht of
een bezitloos pandrecht te (doen)
vestigen en verbindt zich tegenover
derden die daarop een dergelijk recht
willen vestigen te zullen verklaren
dat hij niet tot het vestigen van een
pandrecht bevoegd is.
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8.3 In de aanvulling op het in artikel 8.1
genoemde eigendomsvoorbehoud
verbindt opdrachtgever zich om ons
eerste daartoe strekkend verzoek een
bezitloos pandrecht voor te behouden, en voor zover nodig te vestigen,
op de door ons aan opdrachtgever in
eigendom geleverde zaken, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op
opdrachtgever, uit welke hoofde dan
ook.
8.4 Opdrachtgever verplicht zich de
zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig te behandelen en niet aan derden af te staan, te
belenen of anderszins te vervreemden. Indien wij van ons recht zoals
opgenomen in artikel 14 gebruik
maken, zijn wij gerechtigd om de
onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen.
8.5 Indien opdrachtgever in strijd met de
vooromschreven bepalingen onbetaald gelaten zaken aan derden aflevert en de zaken aldus heeft doorgeleverd voordat de eigendom aan hem
is overgegaan, wordt de afnemer van
de opdrachtgever, bewaarder van de
zaken ten behoeve van ons. Opdrachtgever is verplicht een daartoe
strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen
dat de bewaarder op eerste aanmaning onzerzijds de plaats zal wijzen
waar de betrokken zaken zijn opgeslagen. Wij blijven ten aller tijden
bevoegd om de door ons geleverde
zaken, welke op grond van eigendomsvoorbehoud ons eigendom zijn
gebleven, als ons eigendom terug te
halen zowel bij opdrachtgever of bij
derden na doorlevering als voren bedoeld.
Artikel 9 - Betaling
9.1 Alle betalingen dienen, tenzij anders
overeengekomen, te geschieden binnen (14) veertien dagen na factuurdatum door overmaking op een door
ons aan te geven bank- of girorekening. Alle betalingstermijnen zijn te
beschouwen als fatale termijnen.
9.2 Wij hebben het recht te allen tijde
zonder opgaaf van redenen, vooruitbetaling contante betaling of zekerheid voor betaling verlangen.
9.3 De door opdrachtgever gedane betaling(en) strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en
kosten en vervolgens van opeisbare
facturen die het langst open staan,
zelfs al vermeldt opdrachtgever dat
voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.

9.4 Indien opdrachtgever een of meer
over een geleverde zaak, hebben wij
van zijn betalingsverplichtingen niet,
het recht deze zaak te herstellen
niet volledig of niet tijdig nakomt, is
danwel deze door soortgelijke zaken
opdrachtgever vanaf de vervaldatum
te vervangen.
aan ons rente van 1,5 % per maand
11.4 Door het indienen van een klacht
verschuldigd over alle te late betawordt de betalingsplicht ten aanzien
lingen, waarbij een gedeelte van een
van de in het geschil zijnde zaak niet
maand geldt als een volledige
opgeschort.
maand. Tevens is opdrachtgever alle 11.5 De klachten dienen bij ons in een
kosten, buitengerechtelijke en geuitvoerige en duidelijke omschrijrechtelijke, vallend op de inning verving van de grieven en de geconstaschuldigd, voor zover niet door een
teerde gebreken schriftelijk te woreventuele proceskostenveroordeling
den gedaan. Het bewijs van een tijgedekt.
dige indiening van een klacht berust
9.5 Eventuele verleende kortingen versteeds bij opdrachtgever.
vallen indien de wederpartij niet tij- 11.6 Opdrachtgever is verplicht om ons in
dig betaald.
de gelegenheid te stellen gebreken te
herstellen.
Artikel 10 - Garantie
10.1 Wij staan in voor de kwaliteit van de
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
door ons verrichte werkzaamheden. 12.1 Onverminderd het bepaalde in artiGarantie op de door ons geleverde
kel 10 en 11 sluiten wij uitdrukkelijk
zaken strekt zich nooit verder uit dan
iedere verdergaande aansprakelijkde garantie zoals deze door de proheid jegens opdrachtgever uit voor
ducent c.q. importeur c.q. leveranalle schade, uit welke hoofde dan
cier van onze grondstoffen en mateook ontstaan, daaronder begrepen
rialen wordt gegeven.
alle directe en indirecte schade, zoals
10.2 De garantie wordt verleend op evengevolgschade of bedrijfsschade, betuele fouten en/of defecten in de
houdens de aansprakelijkheid voor
door ons geleverde zaken en/of presschade, die is veroorzaakt door opzet
taties en strekt zich uit tot het kosteof grove schuld van ons, onze werkloos herstellen van de ondeugdelijke
nemers en/of hulppersonen.
zaken danwel het kosteloos opnieuw 12.2 Wij zijn derhalve noch voor directe,
uitvoeren van het ondeugdelijk werk.
noch voor indirecte schade en kosten
aansprakelijk, welke het direct of inArtikel 11 - Klachten
directe gevolg is van:
11.1 Opdrachtgever dient bij levering en
- daden of nalatigheden van persobij in ontvangstneming van de zaken
nen in dienst van ons, respectievelijk
te controleren of de levering met de
door zaken of personen al of niet onbestelling c.q. de opdracht overeender toezicht van ons;
stemt. Opdrachtgever dient klachten
- te late oplevering;
over uiterlijk waarneembare gebre- schade welke mocht ontstaan door
ken binnen 8 dagen nadat de leveenig defect of enige tekortkoming
ring heeft plaatsgevonden c.q. de
aan de geleverde zaken of prestaties
werkzaamheden zijn verricht, aan
of aan gebouwen, materialen, werkons schriftelijk mede te delen, bij
tuigen of aan personen in dienst van
overschrijding van welke termijn elopdrachtgever of van derden, of aan
ke aanspraak jegens ons terzake van
de bodem of aan het milieu;
gebreken c.q. fouten vervalt.
- schade aan gasleidingen, elektrici11.2 Klachten terzake van niet-uitwendig
teitskabels, PTT-kabels of andere
waarneembare gebreken dienen zo
nutsvoorzieningen.
spoedig mogelijk doch uiterlijk bin- 12.3 Indien en voorzover op ons enige
nen 8 dagen nadat het gebrek is geaansprakelijkheid mocht rusten, uit
constateerd of redelijkerwijs geconwelke hoofde dan ook, is deze aanstateerd had dienen te worden,
sprakelijkheid te allen tijde beperkt
schriftelijk bij ons te geschieden, bij
tot de waarde van hetgeen wij heboverschrijding van welke termijn elben geleverd, welke waarde kan
ke aanspraak jegens ons terzake van
worden vastgesteld aan de hand van
de gebreken vervalt.
de factuur die betrekking heeft op de
11.3 In geval van een door ons gegrond
levering, althans tot een maximum
bevonden klacht over verrichte
van het bedrag waarvoor wij zijn
werkzaamheden, hebben wij het
verzekerd.
recht deze werkzaamheden alsnog
12.4 Opdrachtgever vrijwaart ons voor
binnen een redelijke termijn op juiste
alle aanspraken van derden wegens
wijze te verrichten. In geval van een
schade, opgetreden in verband met
door ons gegrond bevonden klacht
door ons geleverde zaken.
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12.5 Indien wij, zonder montage in opdracht te hebben, wel bij de montage
hulp en bijstand van welke aard dan
ook verlenen, geschiedt dit voor risico van opdrachtgever.
Artikel 13 – Ontbinding en opschorting
13.1 Indien opdrachtgever één of meer
van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, waaronder betalingsverplichtingen, niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn
wij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot
enige schadenvergoeding, de levering van de producten danwel het
verrichten van de werkzaamheden
op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst door middel van
een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever met directe ingang te
ontbinden, zulks onverminderd alle
overige aan ons toekomende rechten.
13.2 Wij kunnen, naast de overige aan
ons toekomende rechten, de overeenkomst met opdrachtgever te allen
tijde zonder nadere ingebrekestelling
en rechtelijke tussenkomst en zonder
schadeplichtigheid jegens opdrachtgever, door middel van een schriftelijke mededeling aan opdrachtgever
met directe ingang ontbinden, indien
opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of
zijn opeisbare schulden onbetaald
laat, indien het faillissement door
opdrachtgever wordt aangevraagd,
indien surséance van betaling wordt
aangevraagd of indien opdrachtgever
zijn bedrijf staakt en/of beslag onder
opdrachtgever wordt gelegd dat niet
binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.

algemene bepalingen in deze algemene voorwaarden tevens onderstaande bijzondere bepalingen van
toepassing. Bij strijdigheid tussen
bepalingen prevaleren de bijzondere
bepalingen.

16.1

17.1

17.2

17.3

Artikel 14 – Toepasselijke recht en
geschillen
14.1 Op al onze overeenkomsten en aanbiedingen is Nederlands recht van
17.4
toepassing.
14.2 Indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bevoegd van dit geschil kennis te nemen.
II

BIJZONDERE BEPALINGEN
18.1
TERZAKE VAN AANNEMING
VAN WERK EN VERRICHTEN
VAN DIENSTEN
Artikel 15 – Algemeen
15.1 Op overeenkomsten die wij sluiten
terzake van aanneming van werk en
verrichten van diensten zijn naast de

- het terrein en/of het water waarop
of waarin het werk moet worden uitgevoerd;
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen;
- aansluitingsmogelijkheden voor
Artikel 16 – Bestekken, tekeninelektrische machines, verlichting,
gen, ontwerpen
verwarming, gas, perslucht, water en
Opdrachtgever dient in te staan voor
andere voor de uitvoering van het
de juistheid van de door hem aangewerk benodigde energie;
leverde documenten zoals bestekken,
- tekeningen welke de juiste ligging
tekeningen, technische omschrijvinvan kabels, buizen en leidingen aangen, ontwerpen en berekeningen
geven.
alsmede voor de overige door hem
18.2 De benodigde elektriciteit, gas en
aan ons gegeven informatie.
water is voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 17 – Meer- en minderwerk 18.3 Opdrachtgever dient er voor te zoren verrekening van prijsverhogingen dat de door derden uit te voeren
gen
werkzaamheden en/of leveringen,
Verrekening van meer- en minderdie niet tot ons werk behoren, zodawerk vindt plaats:
nig en tijdig worden verricht, dat de
- Ingeval van wijziging in de opuitvoering van ons werk daarvan
dracht danwel de voorwaarden van
geen vertraging ondervindt.
de uitvoering;
18.4 Indien de aanvang of de voortgang
- Ingeval van aanwijzingen door of
van het werk wordt vertraagd door
vanwege de overheid, op grond van
factoren, waarvoor opdrachtgever
wettelijke voorschriften of beschikverantwoordelijk is, dienen de daarkingen, tenzij wij deze bij het sluiten
uit voor ons voortvloeiende schade
van de overeenkomst kenden of haden kosten geheel door opdrachtgever
den moeten kennen;
te worden vergoed.
- Ingeval van afwijkingen van de
bedragen van de stelposten en verreArtikel 19 – Aansprakelijkheid en
kenbare hoeveelheden;
overmacht
- In de gevallen waarin verrekening 19.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor
als meer- en minderwerk in deze
de door of namens hem voorgevoorwaarden of de overeenkomst is
schreven constructies en werkwijze,
voorgeschreven.
daaronder begrepen de invloed, die
Indien het totaal van het minderwerk
daarop door de bodemgesteldheid
dat van het meerwerk overtreft, hebwordt uitgeoefend, alsmede voor de
ben wij recht op een bedrag gelijk
door hem of namens hem gegeven
aan 10% van het verschil van die toorders en aanwijzingen. Opdrachttalen.
gever is geheel aansprakelijk voor de
Wijzigingen in de opdracht zullen
door hem aan ons gegeven informaschriftelijk worden overeengekomen.
tie. Wij mogen afgaan op de juistHet gemis van een schriftelijke opheid daarvan.
dracht laat de aanspraken van ons en 19.2 Indien bouwstoffen, materialen en
van opdrachtgever op verrekening
hulpmiddelen, die opdrachtgever ter
van meer- en minderwerk onverlet.
beschikking heeft gesteld, danwel
Wij zullen binnen een redelijke terdoor hem zijn voorgeschreven, gemijn na de oplevering de factuur bij
breken mochten hebben, is opde opdrachtgever indienen. Deze
drachtgever aansprakelijk voor de
factuur zal onder andere een specifidaardoor veroorzaakte schade.
catie van het meer- en minderwerk
bevatten.
19.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zijn wij gerechtigd, indien de
Artikel 18 – Verplichtingen van
uitvoering van het werk onmogelijk
opdrachtgever
wordt doordat de zaak waarop of
Opdrachtgever dient ervoor zorg te
waaraan het werk moet worden uitdragen dat wij tijdig kunnen begevoerd, teniet gaat of verloren raakt
schikken over:
zonder dat dit aan ons kan worden
- de voor de opzet van het werk
toegerekend, tot een evenredig deel
benodigde gegevens en goedkeurinvan de overeengekomen prijs op
gen (zoals vergunningen, onthefgrond van reeds verrichte arbeid en
fingen en beschikkingen), een en angemaakte kosten.
der op aanwijzing van ons;
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Artikel 20 – Bouwstoffen
gebreke hebben gesteld en 7 dagen
20.1 De uit het werk komende bouwstofzijn verlopen na de dag van de ingefen en materialen waarvan opdrachtbrekestelling.
gever heeft verklaard dat hij ze
22.2 Het in het vorige lid bepaalde laat
wenst te behouden, dienen door hem
onverlet ons recht op vergoeding van
van het werk te worden verwijderd.
kosten, schade en rente.
Alle andere bouwstoffen en materia- 22.3 Opdrachtgever is bevoegd de uitvoelen worden door ons afgevoerd.
ring van het werk in zijn geheel of
20.2 Voor de aangevoerde bouwstoffen
voor een gedeelte te schorsen. Vooren materialen draagt opdrachtgever
zieningen die wij tengevolge van de
het risico van verlies en/of beschadischorsingen moeten treffen, worden
ging vanaf het moment waarop zij
als meerwerk verrekend.
op het werk zijn aangevoerd voor de 22.4 Alle schade (inclusief bedrijfsschatijd dat deze daar buiten normale
de) die wij tengevolge van de schorwerktijden onder toezicht van opsing lijden, dient opdrachtgever aan
drachtgever verblijven.
ons te vergoeden.
22.5 Indien de schorsing langer dan 14
Artikel 21 – Oplevering
dagen duurt, zijn wij gerechtigd tot
21.1 Het werk wordt als opgeleverd beeen evenredige betaling voor het
schouwd:
reeds uitgevoerde gedeelte van het
- wanneer wij, hetzij schriftelijk,
werk. Daarbij wordt rekening gehetzij mondeling aan opdrachtgever
houden met de nog niet verwerkte
kennis geven van de voltooiing van
bouwstoffen en materialen, voor zohet werk en deze het werk heeft
ver deze eigendom van opdrachtgegoedgekeurd;
ver zijn geworden.
- na verloop van 8 dagen nadat wij
22.6 Indien de schorsing van het werk
aan opdrachtgever hebben medegelanger dan één maand duurt, zijn wij
deeld dat het werk voltooid is en opbevoegd het werk in onvoltooide
drachtgever heeft nagelaten het werk
staat te beëindigen. In dat geval dient
binnen die termijn op te nemen;
de afrekening te geschieden over- bij ingebruikneming van het werk
eenkomstig het volgende lid.
door opdrachtgever, met dien ver22.7 Opdrachtgever is ten aller tijden
stande dat door ingebruikneming van
bevoegd de overeenkomst geheel of
een gedeelte van het werk, dat gegedeeltelijk op te zeggen. Wij hebdeelte als opgeleverd wordt beben in dat geval recht op de aanneschouwd.
mingssom vermeerderd met de kos21.2 Kleine gebreken, welke binnen 5
ten die wij als gevolg van de nietdagen kunnen worden hersteld, zulvoltooiing hebben moeten maken en
len geen reden tot onthouding van
de tengevolge van de opzegging gegoedkeuring mogen zijn.
leden schade, verminderd met de
21.3 Bij onthouding van de goedkeuring
door beëindiging bespaarde kosten.
van het werk is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeArtikel 23 – Onderaanneming
ling te doen aan ons, onder opgaaf
23.1 Wij zijn gerechtigd de aangenomen
van redenen hiervan.
werkzaamheden desgewenst door
21.4 Wij zijn gehouden de in lid 2 bederden in onderaanneming te laten
doelde kleine gebreken alsmede de
uitvoeren.
alsnog aan het werk aan de dag ge- 23.2 Indien wij als onderaannemer werktreden gebreken die binnen 5 dagen
zaamheden uitvoeren, zijn de bepana oplevering schriftelijk te onzer
lingen in deze algemene voorwaarkennis zijn gebracht, zo spoedig moden onverkort tussen ons en onze
gelijk te herstellen.
opdrachtgever van toepassing.
21.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 12, zijn wij na de in het vo- III VAN DE OVEREENKOMSTEN
rige lid genoemde termijn niet meer
TOT VERHUUR VAN MATERIaansprakelijk voor de tekortkominEEL
gen aan het werk.
Artikel 24 – Algemeen
24.1 Op de overeenkomsten die wij sluiArtikel 22 – Opschorting werkten met opdrachtgevers/huurders van
zaamheden
materieel al dan niet met machinist
22.1 Indien opdrachtgever met de betazijn naast de algemene bepalingen in
ling van een termijn in gebreke blijft,
deze algemene voorwaarden onderzijn wij gerechtigd het werk stil te
staande bijzondere bepalingen van
leggen tot het moment waarop de
toepassing. Bij strijdigheid tussen
verschuldigde termijn is voldaan,
bepalingen prevaleren onderstaande
mits wij opdrachtgever schriftelijk in
bijzondere bepalingen.

Artikel 25 - Verhuur
25.1 Wij staan er voor in dat opdrachtgever het genot heeft van het gehuurde,
voor zover dat in ons vermogen ligt.
Ziekte van onze werknemers en defect raken van materieel wordt als
overmacht onzerzijds aangemerkt.
Artikel 26 – Zorgplicht opdrachtgever
26.1 Opdrachtgever verplicht zich het
gehuurde op een zorgvuldige wijze
en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik te gebruiken. Voorts
verplicht opdrachtgever zich zorg te
dragen voor de veiligheid van het
ons aan opdrachtgever uitgeleend
personeel conform het bepaalde in
de diverse daarop betrekking hebbende wetten, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet.
26.2 Opdrachtgever verplicht zich het
gehuurde behoorlijk te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de
huurtermijn. Wij zijn gerechtigd alvorens het gehuurde ter beschikking
te stellen van opdrachtgever te verlangen dat deze ons het bewijs van
behoorlijke verzekering levert.
Artikel 27 – Aansprakelijkheid
27.1 Onze aansprakelijkheid strekt zich
niet verder uit dan tot nakoming van
de in artikel 26 omschreven verplichting. Elke verdergaande vordering van opdrachtgever tegen ons tot
schadevergoeding is uitgesloten. Wij
zijn niet tot vrijwaring hoe dan ook
gehouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte
schade welke het directe of indirecte
gevolg is van daden en/of nalatigheden van uitgeleend personeel of van
schade welke is ontstaan door enig
defect of enige tekortkoming van het
ter beschikking gestelde materiaal.
27.2 Opdrachtgever is gehouden ons te
vrijwaren en schadeloos te stellen
voor alle kosten, schade en rente,
waarvoor wij door derden worden
aangesproken terzake van door ons
aan opdrachtgever ter beschikking
gesteld personeel en/of materieel.
27.3 Opdrachtgever vrijwaart ons voor
aanspraken en vorderingen wegens
overlijden, letselschade, zaakschade
en/of verlies van een zaak veroorzaakt door de ons ter beschikking
gestelde arbeidskracht en/of materieel tijdens de door ons en onder toezicht van opdrachtgever verrichte
werkzaamheden, tenzij er sprake is
van grove nalatigheid of opzet van
de ter beschikking gestelde arbeidskracht.

