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I

Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities
1.
2.
3.

Opdrachtnemer: Transportbedrijf De Groot Beekbergen B.V.
Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon in wiens opdracht en/of te wiens behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd en/of
diensten worden verricht en/of zaken worden geleverd/verhuurd.
Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst terzake de levering van goederen/de
uitvoering van werkzaamheden/het verrichten van diensten/het verhuren van materieel.

Artikel 2 – Overeenkomst
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover
van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en bepalingen uit de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de
Overeenkomst.
Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden gedurende één maand, tenzij de offerte of
aanbieding anders vermeldt.
Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging door
Opdrachtnemer.
Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs
geen rekening behoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 3 – Betaling
1.
2.

Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling , is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd, alsmede
vergoeding van alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15%
van het onbetaald gelaten bedrag met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
1.

2.
3.

Indien blijkt dat Opdrachtnemer (een gedeelte van) de Overeenkomst niet naar behoren heeft uitgevoerd, is Opdrachtnemer enkel
gehouden tot herstel of vervanging van de zaak of tot creditering van een evenredig gedeelte van de factuur. Opdrachtnemer kan
zelf kiezen uit de drie genoemde mogelijkheden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien de schade gedekt wordt door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 1.000.000,00 per
gebeurtenis. Indien de schade niet gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, is Opdrachtnemer gehouden de
schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 5 – Reclame
Opdrachtgever dient binnen 14 dagen nadat zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, schriftelijk te reclameren bij Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Opdrachtnemer vervalt.
Artikel 6 – Geschillen en toepasselijk recht
1.
2.

Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

II

Verhuur van Materieel en/of Personeel

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.
2.

Deze bijzondere bepalingen en zijn van toepassing indien Materieel en/of Personeel ter beschikking zal worden gesteld aan
Opdrachtgever.
In geval van tegenstijdigheid tussen de algemene bepalingen en deze bijzondere bepalingen prevaleren deze bijzondere
bepalingen.

Artikel 2- Materieel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Het materieel mag slechts worden gebruikt volgens de specificaties en capaciteiten. Geen ander gebruik is toegestaan.
Het ter beschikking gestelde materieel blijft te allen tijde in eigendom van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is gehouden het materieel in goede staat op de overeengekomen tijd en plaats aan Opdrachtgever ter beschikking
te stellen.
Opdrachtgever dient de staat van het materieel onmiddellijk bij ontvangst te controleren en Opdrachtnemer per omgaande
schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken.
Opdrachtgever is niet gerechtigd het door haar van Opdrachtnemer gehuurde materieel zonder toestemming van Opdrachtnemer
onder te verhuren, te verkopen, uit te lenen dan wel te belasten met enig beperkt zakelijk- of zekerheidsrecht.
Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor alle gebreken en/of schade toegebracht aan het
materieel gedurende de periode van huur.
Opdrachtnemer is gerechtigd ander materieel af te leveren dan met Opdrachtgever is overeengekomen, mits het equivalent
materieel betreft.
Opdrachtnemer zal gedurende de periode van huur zorgdragen voor reparatie en/of noodzakelijk onderhoud van materieel. Indien
reparatie en/of onderhoud nodig is ten gevolge van handelen of nalaten, waaronder begrepen verkeerd gebruik, door of namens
Opdrachtgever , zijn de kosten van reparatie en/of onderhoud voor rekening van Opdrachtgever.
Het materieel dient te worden geretourneerd in dezelfde staat als ontvangen.

Artikel 3- Personeel
1.
2.
3.

Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat het ter beschikking te stellen personeel volledig gekwalificeerd is om het materieel te
bedienen en de werkzaamheden te verrichten zoals aangegeven in de Overeenkomst.
Het personeel zal de werkzaamheden uitvoeren onder de supervisie, aanwijzing en controle van Opdrachtgever en in naam van
Opdrachtgever.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor het personeel.

Artikel 4 – Gecombineerde overeenkomst
1.

2.

III

In geval de verhuur van materieel en/of personeel wordt gecombineerd met transportwerkzaamheden, zijn op laatstgenoemde
werkzaamheden de Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden alsmede de Algemene Voorwaarden voor
het Afvalstoffenvervoer over de Weg van toepassing.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en de onder artikel 4 lid 1 vermelde
voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

Verkoop

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.
2.

Deze bijzondere bepalingen en zijn van toepassing indien goederen aan Opdrachtgever worden geleverd.
In geval van tegenstijdigheid tussen de algemene bepalingen en deze bijzondere bepalingen prevaleren deze bijzondere
bepalingen.

Artikel 2 – Eigendomsvoorbehoud
1.
2.

Alle door Opdrachtnemer geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever aan haar
betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
In geval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het
recht de goederen waarvan eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen.

Artikel 3 – Gecombineerde overeenkomst
1.

2.

IV

In geval de verkoop van goederen wordt gecombineerd met transportwerkzaamheden, zijn op laatstgenoemde werkzaamheden de
Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden alsmede de Algemene Voorwaarden voor het
Afvalstoffenvervoer over de Weg van toepassing.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en de onder artikel 3 lid 1 vermelde
voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

Aanneming

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.
2.

Deze bijzondere bepalingen zijn van toepassing indien Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.
In geval van tegenstijdigheid tussen de algemene bepalingen en deze bijzondere bepalingen prevaleren deze bijzondere
bepalingen.

Artikel 2 – Oplevering
1.

2.
3.

Indien Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever het werk niet
binnen acht dagen keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van gebreken weigert, wordt
Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
Na oplevering is het werk voor risico van Opdrachtgever.
Opdrachtnemer is ontslagen van aansprakelijkheid voor gebreken die Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs
had moeten ontdekken.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
1.

2.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit:
gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies, werkwijze of opgedragen werkzaamheden.
Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door Opdrachtgever ter beschikking te stellen gegevens, materialen, constructies
en voorzieningen tijdig en op passende wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat
Opdrachtnemer haar werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is
de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 4 – Gecombineerde overeenkomst
1.

2.

In geval de aanneming van werk wordt gecombineerd met transportwerkzaamheden , zijn op laatstgenoemde werkzaamheden de
Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden alsmede de Algemene Voorwaarden voor het
Afvalstoffenvervoer over de Weg van toepassing.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en de onder artikel 4 lid 1 vermelde
voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

