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Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst 

De offerte van Leverancier is vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand door een schriftelijke 
opdrachtbevestiging van Leverancier aan de afnemer. 

 
Artikel 2: Levering 
1. De plaats van nakoming van de overeenkomst is, ook bij leveringen franco op de plaats van bestemming, de 

vestigingsplaats van Leverancier. Elke levering vindt plaats voor rekening en risico van de afnemer. 
2. Leverancier behoudt zich het recht voor om opdrachten in gedeeltelijke leveringen uit te voeren, voor zover niet 

anders overeengekomen. Afkeuring van een gedeeltelijke levering ontslaat de afnemer niet van de verplichting 
om de resterende hoeveelheid van het bestelde artikel conform de overeenkomst af te nemen. 

3. Bij leveringen met afwijkende specificaties, ook voor wat betreft kleur, ten opzichte van het standaardassortiment 
is de afnemer verplicht de gehele bestelde levering af te nemen. De afnemer kan geen rechten doen gelden op 
nalevering van meer hoeveelheden. 

4. Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om leveringen op te schorten, indien en voor zover de 
afnemer jegens Leverancier in gebreke is met een opeisbare verplichting. 

5. Vanaf het moment dat de bestelde betonproducten geproduceerd en klaar voor transport zijn, zijn de bestelde 
betonproducten voor rekening en risico van de afnemer, ongeacht de overeengekomen afleverplaats. De 
afnemer is verantwoordelijk voor het transport en de verzekering bij verkoop af fabriek, tenzij anders 
overeengekomen. 

6. Wanneer de verzending respectievelijk het afhalen ten gevolge van omstandigheden, die niet aan Leverancier 
kunnen worden toegerekend, wordt vertraagd of niet plaatsvindt, gaat het risico vanaf de overeengekomen dag 
van levering of afhalen op de afnemer over. 

7. De afnemer is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de bouwplaats voor de vrachtwagens 
waarmee de door Leverancier geleverde producten worden afgeleverd. De losplaats dient vanaf de openbare 
weg normaal en veilig en zonder schade aan de geleverde producten, de vrachtwagen, mens, goed en dier, 
bereikt te kunnen worden. De afnemer is verantwoordelijk voor onjuiste, door de afnemer gegeven instructies 
omtrent het lossen. Het eventueel verrijden van het door Leverancier geleverde product op de afleverlocatie, 
tussen transporten, overladen en wachttijden worden door Leverancier in rekening gebracht. 

8. Wanneer voor het vervoer van de door Leverancier te leveren betonproducten een ontheffing vereist is, dient 
Leverancier daarvoor tijdig in kennis te worden gesteld. Leverancier zal voor de ontheffing zorgdragen, de 
kosten daarvan worden aan de afnemer doorberekend. 

9. Indien de afnemer een datum en tijdstip voorschrijft voor levering, rust op Leverancier een 
inspanningsverplichting om op het door de afnemer gestelde tijdstip te leveren. Overschrijding van de termijn 
leidt nimmer tot aansprakelijkheid voor Leverancier. 

10. Bij overschrijding van een geplande levertijd heeft Leverancier nog een termijn van vier weken met ingang van 
de dag van de geplande levertijd om de bestelde producten te leveren. Gedurende deze termijn kan Leverancier 
niet in gebreke worden gesteld, noch zijn. 

11. Indien de afnemer een voortijdige levering wenst, vindt deze levering op risico van de afnemer plaats. Dit betreft 
met name indien de voorgeschreven uithardingstijd voor betonproducten op verzoek van de afnemer niet in acht 
wordt genomen. 

12. Indien door voor rekening en risico van de afnemer komende omstandigheden de materialen niet op het 
overeengekomen tijdstip gelost kunnen worden, dan heeft Leverancier het recht om een vergoeding voor 
wachturen in rekening te brengen van € 75,-- per uur, tenzij anders overeengekomen. 

 
Artikel 3: Keuring 

De afnemer heeft het recht om het product en de productiemethode te keuren of te laten keuren teneinde vooraf 
te kunnen vaststellen of het product voldoet aan de overeenkomst. In geval van afkeuring op goede gronden 
komen de daarmee voor Leverancier ontstane kosten voor rekening van Leverancier. In geval van goedkeuring 
of het uitblijven van afkeuring, komen de daarmee voor Leverancier ontstane kosten voor rekening van de 
afnemer. 

 
Artikel 4: Overmacht 
1. Indien als gevolg van omstandigheden, die niet aan Leverancier zijn toe te rekenen, Leverancier niet of niet tijdig 

kan leveren, is Leverancier ontslagen van haar verplichting tot (tijdige) levering. Als zodanige omstandigheden 
worden in ieder geval beschouwd gebreken aan grondstoffen of energie, stakingen, verkeershinder, regelgeving 
van overheden, overschrijding van leveringstermijnen van leveranciers, bedrijfsstoringen en overmachtssituaties.  

2. In dergelijke gevallen is Leverancier eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot 
schadevergoeding indien de leveringsverplichting door Leverancier onmogelijk is geworden of slechts tegen zeer 
hoge kosten mogelijk is en als het einde van de onmogelijkheid niet in zicht is. Leverancier heeft eveneens de 
bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden als gevolg van buitengewone stijging van grondstof en/of 
energieprijzen. 

 
Artikel 5: Verpakking en hijsmateriaal 
1. De door Leverancier in omloop gebrachte verpakkingen worden door Leverancier slechts teruggenomen indien 

daartoe een wettelijke verplichting bestaat en indien de verpakkingen leeg en niet vervuild zijn en door de 
afnemer gesorteerd worden aangeleverd. 

2. Voor de levering benodigde pallets, zullen aan de afnemer worden berekend. Bij teruggave door de afnemer van 
onbeschadigde pallets binnen drie maanden na afgifte aan onze fabriek, zal Leverancier na aftrek van een 
vergoeding voor verbruik van de pallets, de afgifteprijs crediteren. 

3. Indien Leverancier op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer hijsmateriaal ter beschikking stelt, zal dit in rekening 
worden gebracht. Na retournering door de afnemer zal Leverancier het bedrag voor het hijsmateriaal crediteren 
onder aftrek van een certificeringsbijdrage. 

4.  
Artikel 6: Engineering 

Indien en voor zover Leverancier constructieberekeningen, wapeningsberekeningen en/of andersoortige ontwerp 
en engineeringswerkzaam-heden dient te verrichten, dan wordt de omvang daarvan in de overeenkomst 
omschreven, bij gebreke waarvan de werkzaamheden niet verder gaan dan nodig is voor Leverancier om haar 
werkzaamheden uit te voeren en de overeengekomen levering te verrichten. In ieder geval strekken de 
werkzaamheden zich niet verder uit dan tot slechts de leveringsverplichting van Leverancier en wordt geen 
rekening gehouden met de invloed van het geleverde op de rest van het werk. Tenzij anders overeengekomen 
zullen de resultaten van de in dit artikel bedoelde werkzaamheden alleen intern gebruikt worden door 
Leverancier en niet zonder betaling ter beschikking worden gesteld. 

 
Artikel 7: Handling 

Indien de door afnemer in opdracht gegeven goederen niet tijdig afgenomen en/of afgeroepen worden, is 
Leverancier bevoegd na kennisgeving een vergoeding in rekening te brengen van 1% van de betreffende 
opdrachtsom per dag als vergoeding voor opslag. Aanvullende handlingskosten kunnen separaat in rekening 
worden gebracht. Schade die het gevolg is van de langere opslag en/of de extra handling, is voor rekening en 
risico van de afnemer. 

 
Artikel 8: Levering mortel 
1. Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van door de afnemer gewenste toevoegingen 

aan de betonmortel. De afnemer is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de geschiktheid van de door de 
afnemer bestelde betonmortel. De afnemer is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de betonmortel. De 
leverancier is te allen tijde bevoegd de afleverplaats te betreden en de verwerking te controleren. 

2. Leverancier behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten indien de temperatuur te hoog is voor 
transport en verwerking. Leverancier beschikt niet over de mogelijkheid om het beton tijdens productie, transport 
en verwerking (afdoende) te koelen. Bij aanhoudende hoge temperaturen is de Leverancier gerechtigd de 
overeenkomst te beë indigen, zonder schadeplichtig te zijn. 

3. Leverancier behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten bij vorst(periodes). Bij aanhoudende vorst 
is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst te beë indigen, zonder schadeplichtig te zijn. Tenzij de 
Leveranciers zulks uitdrukkelijk bevestigd, is de Leverancier niet gehouden te leveren indien het vriest of indien 
de temperatuur dusdanig laag is, dat een goede kwaliteit niet gegarandeerd kan worden. 

4. De afnemer is gehouden om op de losplaats personeel ter beschikking te stellen voor op- en afbouw van 
betonpompen alsmede een wateraansluiting, mede ten behoeve van het reinigen van materiaal van de 
Leverancier. De afnemer zorgt voor een mogelijkheid bij de losplaats om restbeton te storten en materiaal en 
vrachtwagen te reinigen. Indien deze faciliteiten niet aanwezig zijn, is de Leverancier gerechtigd schade en 
meerkosten in rekening te brengen. 

 
Artikel 9: Reclamaties 
1. Zichtbare gebreken, onjuiste levering, ontbrekende of teveel geleverde hoeveelheden, moeten onmiddellijk 

schriftelijk bij Leverancier gemeld worden. Reclamaties kunnen alleen dan erkend worden indien de melding 
voor de verwerking geschiedt en onderzoek door Leverancier kan worden gedaan. 

2. Er bestaat geen recht op reclame bij slechts een onbeduidende afwijking van de overeengekomen 
hoedanigheid,  bij slechts onbeduidende vermindering van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schades 
die na de risico-overgang zijn ontstaan. Monsters en proefstukken gelden als vrijblijvende zichtzendingen. Kleine 
afwijkingen daarvan geven geen recht op reclamatie. Een breuk die binnen het normale handelsverkeer te 
verwachten valt, geeft evenmin recht op reclamatie. Indien door de afnemer of door derden onjuiste wijzigingen 
of reparaties worden uitgevoerd die door Leverancier niet vooraf schriftelijk zijn goedgekeurd, kan de afnemer 
niet meer reclameren. 

3. (Verborgen) gebreken moeten na hun ontdekking onmiddellijk schriftelijk aan Leverancier gemeld worden, 
uiterlijk voordat de garantietermijn verlopen is. 

4. De afnemer dient Leverancier de gelegenheid te geven om het door de afnemer gemelde gebrek zelf te (laten) 
onderzoeken. Dit recht van Leverancier geldt slechts dan niet indien de afnemer aannemelijk maakt dat wegens 
dreigend gevaar onmiddellijke maatregelen getroffen moesten worden. Leverancier en de afnemer zullen dan in 
overleg treden over de door partijen gemaakte kosten.  

5. Aanspraken in verband met gebreken verjaren na twaalf maanden. 
 
Artikel 10: Garantie 
1. Tenzij anders overeengekomen, bezit het geleverde geen bijzondere eigenschappen en zijn specifieke normen 

niet van toepassing. 
2. Bij gegronde gebreken, waarvan de oorzaak is gelegen op een moment vóór de risico-overgang, zal Leverancier 

naar keuze van Leverancier een vervangende levering verrichten, dan wel zorgen voor herstel. Voor deze 
vervangende levering of voor dit herstel dient Leverancier een behoorlijke termijn verleend te worden. Indien 
vervangende levering of herstel niet mogelijk zijn, of indien hieraan buitensporige kosten zijn verbonden, dan kan 
slechts vermindering van de koopprijs verlangd worden. 

3. De in dit artikel genoemde garantie geldt gedurende twaalf maanden na levering. 
 
Artikel 11: Prijs 
1. De prijzen voor betonnen artikelen gelden af-betonfabriek en exclusief vrachtverpakking en BTW, tenzij anders 

overeengekomen. De prijzen per m² voor bestrating alsmede per strekkende meter voor trottoirbanden, opsluit-
banden et cetera hebben betrekking op het aan te leggen oppervlak en bevatten het gebruikelijke, volgens 
technische reglementen uit te voeren, aandeel voegen. 

2. Terugname van door Leverancier geleverde artikelen is uitgesloten. Indien Leverancier bij uitzondering een 
geleverd artikel terugneemt, worden uitsluitend onbeschadigde producten teruggenomen. Indien levering in 
pakketten geschiedt, zullen slechts volledige pakketten worden teruggenomen. De kosten die verbonden zijn 
aan het opnieuw opslaan van de teruggenomen producten worden in rekening gebracht. Deze kosten worden 
begroot op 40% van de waarde af fabriek van het teruggenomen product. Deze creditering wordt niet uitbetaald, 
maar zal met toekomstige leveringen worden verrekend. Het vervoer van de retourzendingen is voor rekening en 
risico van de afnemer. 

 
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
1. Leverancier behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle geleverde producten tot het moment dat alle 

vorderingen terzake de geleverde producten van Leverancier zijn voldaan. Dit geldt eveneens indien de 
vorderingen van Leverancier zijn opgenomen in een rekening-courantverhouding met de afnemer. 

2. De afnemer is bevoegd de door Leverancier geleverde producten te gebruiken en te verwerken in het kader van 
de normale bedrijfsuitoefening. 

3. Indien Leverancier vorderingen heeft op de afnemer uit andere hoofde dan de levering van producten, dan kan 
Leverancier betalingen aanmerken als het voldoen van die vorderingen. 

4. Indien de eigendom van de door Leverancier geleverde producten ondanks voornoemd eigendomsvoorbehoud 
overgaat op een derde, behoudt Leverancier een stil pandrecht op de geleverde producten ten behoeve van 
haar vorderingen. De afnemer is verplicht, op eerste verzoek van Leverancier, haar medewerking te verlenen 
aan het opstellen en ondertekenen van een pandakte en het aanbieden van die pandakte ter registratie. 

 
Artikel 13: Betaling 
1. Betaling dient te geschieden op het door Leverancier aangegeven rekeningnummer, binnen de door Leverancier 

aangegeven betalingstermijn. 
2. Bij niet, of niet tijdige betaling is de afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd, verhoogd met 2 %. Indien 

de afnemer niet of niet tijdig betaald is de afnemer een incassovergoeding verschuldigd van 15 % van de 
openstaande hoofdsom, met een minimum van € 500,--. 

3. Leverancier heeft te allen tijde het recht om zekerheid voor betaling van de prijs te verlangen van de afnemer. 
 
Artikel 14: Aansprakelijkheid 
1. De afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte tekeningen, 

berekeningen en overige gegevens. Leverancier is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor 
de directe of indirecte gevolgen van onjuistheden in die gegevens. 

2. Leverancier is slechts aansprakelijk voor door de afnemer geleden directe schade die het gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover 
deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar verzekeraar en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar 
gedane uitkering. Onder directe schade wordt verstaan schade aan het door Leverancier geleverde product en 
schade aan het werk waarin het geleverde product verwerkt is of had moeten worden, maar niet de kosten van 
verwijdering en opnieuw aanbrengen/verwerken/gebruiken. Leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen 
van het verwerken en gebruiken van producten met zichtbare gebreken. 

3. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is 
de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid.  

4. De in dit artikel opgenomen beperking gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove 
schuld van Leverancier of van haar leidinggevende werknemers en/of wordt veroorzaakt door dood of lichamelijk 
letsel. 

5. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade die door de afnemer of door derden wordt geleden als 
gevolg van onjuistheden in de levering van producten door Leverancier. Onder indirecte schade wordt in ieder 
geval, maar niet uitputtend, verstaan vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 
bedrijfstagnatie, schade aan zaken van derden, meerdere uitvoeringskosten en gederfde winst. 

6. Leverancier kan nimmer gehouden worden om de afnemer te vrijwaren voor schade aan de derden als gevolg 
van de levering van betonproducten door Leverancier. 

 
Artikel 15: Geschillenbeslechting 
1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten die een uitvloeisel 

zijn van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank ter plaatse van de statutaire 
zetel van de Leverancier. Een geschil is reeds dan een geschil indien één der partijen dit als zodanig aanmerkt. 

2. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, voorzover daarvan in deze algemene 
voorwaarden of de overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken. 
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