Algemene Voorwaarden
Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context van de overeenkomst met de opdrachtgever of uit deze
algemene voorwaarden blijkt:
a. de opdrachtnemer en gebruiker van de algemene voorwaarden: VOF Drenth Groep Zwartemeer, gevestigd aan
de Eemslandweg 58-I in Zwartemeer met het KvK-nummer 62528750;
b. de opdrachtgever: de natuurlijke- en / of de rechtspersoon voor wie VOF Drenth Groep Zwartemeer
werkzaamheden verricht, dan wel met wie VOF Drenth Groep Zwartemeer een overeenkomst aangaat;
c. de overeenkomst: de overeenkomst tussen VOF Drenth Groep Zwartemeer en de opdrachtgever.
1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle mondelinge en schriftelijke
overeenkomsten tussen VOF Drenth Groep Zwartemeer en de opdrachtgever tot het huren van werkmaterieel van
VOF Drenth Groep Zwartemeer, met of zonder machinist, en / of voor de uitvoering door VOF Drenth Groep
Zwartemeer van grond-, weg-, water-, sloop- en kabel-werkzaamheden en op alle overige overeenkomsten tot het
verrichten van werkzaamheden, diensten en / of advies in opdracht van de opdrachtgever alsmede op alle nadere
overeenkomsten met VOF Drenth Groep Zwartemeer die daarvan het gevolg zijn.
1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk met VOF Drenth Groep Zwartemeer zijn overeengekomen.
1.3. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde(n) van de opdrachtgever wordt door VOF Drenth Groep
Zwartemeer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4. De opdrachtgever met wie VOF Drenth Groep Zwartemeer eenmaal op de onderhavige voorwaarden een
overeenkomst heeft gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten
tussen opdrachtgever en VOF Drenth Groep Zwartemeer.
1.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. VOF Drenth
Groep Zwartemeer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
1.6. Indien uit de opdrachtovereenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever blijkt dat de algemene
voorwaarden van de opdrachtnemer terzijde zijn gesteld dan wel dat deze algemene voorwaarden bij het aangaan
van de opdrachtovereenkomst of naderhand niet rechtsgeldig toepasselijk zijn / worden verklaard, beperkt de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer zich, met in achtneming van de artikelen 5 (aansprakelijkheid) en 7 (niet
toerekenbare tekortkoming in de nakoming) tot de bepalingen van de voorwaarden-, de polis- en de
clausulebladen van de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer. Op verzoek van de opdrachtgever
verstrekt de opdrachtnemer een kopie van deze aansprakelijkheidsverzekering.
2. Aanbiedingen
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Alle aanbiedingen door de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand na
mondelinge of schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer of door een begin van de feitelijke uitvoering door de
opdrachtnemer.
3. Overeenkomsten
3.1. Alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met de opdrachtgever, ook de overeenkomsten die in
aansluiting daarop worden aangegaan, zijn bindend en vallen onder de werking van de Algemene Voorwaarden
van VOF Drenth Groep Zwartemeer. Een exemplaar van deze voorwaarden zal voor, tijdens of na het sluiten van
de overeenkomst door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever worden verstrekt of op eerste verzoek van de
opdrachtgever kosteloos door de opdrachtnemer worden toegezonden.
3.2. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten heeft uitsluitend betrekking op de werkzaamheden die de
opdrachtnemer redelijkerwijze heeft kunnen voorzien. Indien de omvang van de werkzaamheden noodzakelijkerwijze groter blijkt te zijn, dient de opdrachtnemer met de opdrachtgever te overleggen omtrent het al of niet
voortzetten van de werkzaamheden en de wijze waarop. De opdrachtnemer heeft in ieder geval recht op
vergoeding voor het reeds verrichte werk.
4. Garantie
4.1. De opdrachtgever staat er voor in dat zijn voorbereidingen, informatie en materialen zullen voldoen aan de
aangegane overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.
4.2. Onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de juiste wijze van het uitvoeren van werkzaamheden, staat de
opdrachtnemer niet in voor de bruikbaarheid en de deugdelijkheid van de door de opdrachtgever aangeleverde of
voorgeschreven materialen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om bij het aangaan en
het uitvoeren van de overeenkomst op grond van de hem te verwachten deskundigheid en zorgvuldigheid, de
opdrachtgever te wijzen op de onbruikbaarheid van de constructie en/of de (werk-)materialen en/of de
uitrustingsstukken.
4.3. De garantie op de uit te voeren werkzaamheden vervalt na de feitelijke oplevering van het werk,
overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. Een andere termijn van de garantie kan bij nadere overeenkomst
vastgesteld worden, rekening houdend met de aard van de uit te voeren werkzaamheden.
4.4. De opdrachtnemer staat niet in voor gebreken of onvolkomenheden na de oplevering van de in de
overeenkomst vermelde werkzaamheden welke het gevolg zijn van de door de opdrachtgever, of door derden in
opdracht van de opdrachtgever verrichte, werkzaamheden en / of aangebrachte veranderingen.
4.5. De opdrachtnemer staat niet in voor gebreken die zijn veroorzaakt door fouten of verzuimen van de
opdrachtgever of van derden, tenzij deze door de opdrachtnemer zijn aangesteld of gebezigd voor de uitvoering
van het overeengekomen werk met in achtneming van de artikelen 5 en 7 van deze algemene voorwaarden..

5. Aansprakelijkheid
5.1. De opdrachtnemer verplicht de opdrachtgever voor het werk, overeengekomen in de opdrachtsbevestiging,
een Constructie All Risks-verzekering (CAR) af te sluiten waarop de opdrachtnemer als medeverzekerde
vermeldt staat. De opdrachtnemer kan de opdrachtgever verplichten inzage te verstrekken in de CAR-polis met
de bijbehorende polisvoorwaarden en verplicht de opdrachtgever zich de premie steeds tijdig te voldoen.
5.2. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk ingeval van tenietgaan, verlies, diefstal en /
of beschadiging van het geleverde werk en alle toebehoren zoals omschreven in de overeenkomst.
5.3. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade c.q. gemaakte kosten door de
opdrachtnemer die het gevolg zijn van het door de opdrachtgever verkeerd, incompleet of niet op het
afgesproken tijdstip aanleveren van materiaal en / of verstrekte informatie.
5.4. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de opdrachtgever of van derden,
waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en of milieuschade.
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5.5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid van derden, uit welke hoofde dan
ook, ter zake van vergoeding van schade en / of kosten, verband houdende met de door opdrachtnemer te
verrichten werkzaamheden, te leveren diensten c.q. producten.
6. Schadevergoeding
6.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook per
gebeurtenis beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief BTW).
6.2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 6.1 wordt in ieder geval de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer beperkt tot de verzekerde dekking(en) van de verzekeraar van de opdrachtnemer en de daaraan
verbonden maximale verzekerde som(men).
6.3. Een in de verzekeringspolis(sen) van de opdrachtnemer vermelde uitsluiting, een beperkte dekking of in
specifieke omstandigheden vermelde verlaagde verzekerde som kan onverminderd door de opdrachtnemer jegens
de opdrachtgever inzake de overeenkomsten van toepassing worden verklaard.
6.4. Op verzoek van de opdrachtgever is de opdrachtnemer verplicht een kopie van de aansprakelijkheidsverzekering van het bedrijf te overhandigen.
7. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
7.1. Een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst kan de opdrachtnemer niet toegerekend worden
indien er sprake is van een niet-voorzienbare omstandigheid, ten gevolge waarvan de uitvoering van de
overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door de opdrachtnemer niet
vermeden kan worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen voor diens rekening te komen.
7.2. Niet toerekenbaar aan de opdrachtnemer is eveneens een vertraging of verhindering die is ontstaan doordat
diens werkmaterieel en aanverwante zaken voor de uitvoering van de opdracht als vermeld in de overeenkomst
niet op tijd en / of incompleet worden (af)geleverd of afgezet op de werklocatie, mits dit niet te bewijzen valt aan
omstandigheden die de opdrachtnemer had kunnen of moeten voorzien of voorkomen.
7.3. Indien opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht), zoals mede omschreven in lid 1
en 2, niet aan haar verplichting jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de
duur van de (overmachts) toestand. Indien de (overmachts) toestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide
partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.4. Na ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van zijn kosten, voor zover
deze zijn gemaakt voordat van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming gebleken was en voor zover zij
niet door baten worden gecompenseerd.
7.5. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van
de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden
onverminderd de plicht van de opdrachtgever de niet voldane betalingsverplichting te voldoen, tenzij de
opdrachtnemer aan de opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende
overeenkomst te verlangen in welk geval de opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is:
▪ de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en / of
▪ al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van opdrachtgever op te schorten; één en ander onverminderd de
opdrachtnemers andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook en zonder dat de
opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.
7.6. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan
enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien is de opdrachtgever in verzuim en is
de opdrachtnemer gerechtigd zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst:
▪ de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat
betaling voldoende zeker is gesteld; en / of
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▪ die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; één
en ander onverminderd de opdrachtnemers andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan
ook en zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.
8. Afwijkingen in werkzaamheden
8.1. Afwijkingen in de werkzaamheden en / of de opdrachten zoals in de overeenkomst staat vermeld kunnen
zowel bij hoofdaanneming als bij onderaanneming door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
8.2. Afwijkingen in de overeengekomen werkzaamheden en / of opdrachten zoals in de overeenkomst staat
vermeld dienen tijdig, dat wil zeggen binnen redelijke termijn na constatering, schriftelijk te worden gemeld.
9. Huurovereenkomsten
9.1. Bij het sluiten van huurovereenkomsten tussen opdrachtnemer (verhuurder) enerzijds en opdrachtgever
( huurder) anderzijds worden naast de onderhavige algemene voorwaarden tevens de huurvoorwaarden /
huurreglement van de opdrachtnemer van toepassing verklaard.
9.2. De huurvoorwaarden / huurreglement worden door de opdrachtnemer (verhuurder) bij het aangaan van de
overeenkomst ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever (huurder), doch in ieder geval op eerste verzoek van
de opdrachtgever (huurder) kosteloos door de opdrachtnemer (verhuurder) toegezonden.

10. Aannemingssom
Tenzij anders is overeengekomen is de aannemingssom exclusief BTW.
11 Betalingsvoorwaarden
11.1. De betaling van de nota voor verrichte werkzaamheden die de opdrachtnemer aan de opdrachtgever
verzendt dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te hebben plaatsgevonden.
11.2. In geval van vertraging van de betaling van de factuur, dat wil zeggen na de termijn van 30 dagen als in lid
11.1 van dit artikel omschreven, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de
opdrachtgever aan de opdrachtnemer een rentevergoeding verschuldigd van 2% per vier weken, vanaf de datum
van het opeisbaar worden van de vordering.
11.3. In geval van een vertraging van een betaling van de factuur is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer
voorts verschuldigd een vergoeding van alle kosten die door de opdrachtnemer ter inning van de factuur worden
gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, te vermeerderen
met de ter zake verschuldigde omzetbelasting, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen dat hij
betreffende kosten werkelijk heeft gemaakt.
12 Geschillen
12.1. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden in de zin van deze algemene
voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, de met de opdrachtnemer gesloten
overeenkomsten, van welke aard dan ook, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van
vestiging van de opdrachtnemer of een nader door de opdrachtnemer aangewezen rechtbank in Nederland, onder
toepassing van Nederlands recht.
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