ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN VLIET SLIEDRECHT

Algemene Voorwaarden van:
Van Vliet c.s Beheer B.V.
Van Vliet Aannemingsbedrijf B.V.
Van Vliet c.s Transport Sliedrecht B.V.
Van Vliet Exploitatie B.V.
Van Vliet Asbestverwijdering en Milieutechniek B.V.,
allen gevestigd te Sliedrecht zoals deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementrechtbank te Dordrecht op 21 december 2009 onder nummers AL1/2010, AL2/2010 en AL3/2010.
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Paragraaf A.
1.0.0.

Begripsbepalingen

1.1.0.

Waar in deze algemene voorwaarden de volgende begrippen worden gebruikt, omvatten
deze mede de daarachter vermelde begrippen:

1.1.1.

Afleveren: het op de overeengekomen wijze ter beschikking stellen van de prestatie.

1.1.2.

Bestek: de beschrijving van een (bouw)werk, en/of de daarbij behorende tekeningen,
en/of de voor het werk geldende voorwaarden, alsmede de nota's van inlichtingen en/of
het proces-verbaal van aanwijzing zoals deze voor de aanbesteding schriftelijk door de
opdrachtgever aan Van Vliet zijn medegedeeld.

1.1.3.

Van Vliet: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Vliet Beheer,
Van Vliet Aannemingsbedrijf B.V., Van Vliet C.S. Transport Sliedrecht B.V., Van Vliet
Exploitatie B.V. en Van Vliet Asbestverwijdering en Milieutechniek B.V. alsmede alle met
haar gelieerde natuurlijke- en rechtspersonen. De voormelde geleerdheid kan onder
andere bestaan uit middellijk of onmiddellijk aandeelhouderschap, dan wel enigerlei
andere associatie.

1.1.4.

Garantie: het voor de opdrachtgever herstellen van fouten of gebreken die door Van Vliet
zijn gemaakt, respectievelijk het corrigeren van afwijkingen.

1.1.5.

Gevaarlijke stoffen: alle voor menselijk beheersing vatbare stoffen, welke verontreiniging,
hinder of gevaar (kunnen) veroorzaken in zodanige mate dat directelijk dan wel indirectelijk
dwingend recht van toepassing is op het prijsgeven, gebruik, verbruik, verwerken,
aanbrengen, bewerken, opslaan, bewaren, vervoeren, aanbieden tot vervoer, behandelen,
verhandelen of vernietigen, hiervan.

1.1.6.

Goed en/of goederen: alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten,
vermogensrechten en/of het verrichten van diensten en/of het uitvoeren van werkzaam
heden, verband houdende met de levering van een goed.

1.1.7.

Grond: de bodem, water, grond, bouwwerken, beplantingen en alle verdere goederen waar
in, naast, op, onder, boven of aan, Van Vliet zal leveren.

1.1.8.

Hulppersonen: iedere (rechts)persoon, al dan niet zijnde in loondienst, die door of namens
Van Vliet opdracht heeft mede de overeengekomen prestatie te verrichten.

1.1.9.

Leveren/leveringen: het ter beschikking stellen van een overeengekomen dan wel uit de
overeenkomst voortvloeiende prestatie door of namens Van Vliet aan de opdrachtgever.

1.1.10.

Levertijd: het/de schriftelijk overeengekomen tijdstip(pen) waarop -respectievelijk de
termijnen waarin- een prestatie zal worden geleverd.

1.1.11.

Meerwerk: iedere door Van Vliet geleverde of te leveren prestatie, welke door of namens
Van Vliet en/of de opdrachtgever noodzakelijk of wenselijk wordt geacht en welke niet
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
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1.1.12.

Onvoorziene omstandigheden: omstandigheden welke vertraging, meerwerk, meer kosten
en/of blijvende dan wel tijdelijke overmacht veroorzaken aan de zijde van Van Vliet en welke
niet schriftelijk zijn voorzien in een overeenkomst.

1.1.13.

Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon aan wie Van Vliet een aanbod doet dan
wel met wie Van Vliet een rechtsbetrekking aangaat of een overeenkomst heeft gesloten.

1.1.14.

Overmacht: stakingen door, dan wel ziekte van hulppersonen van Van Vliet, maatregelen
of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, vertraging bij vervoer,
(toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad jegens Van Vliet door een derde
(inclusief hulppersoon of leverancier) van Van Vliet, storingen in-, beschadiging van-,
verlies van-, tenietgaan van-, goederen van Van Vliet dan wel diens hulppersonen, oorlog,
opstand, relletjes of brand, dreiging van oorlog, opstand of relletjes, overstromingen,
ongewoon heftige of veel regen, hagel, sneeuw, wind of bijzondere omstandigheden- dan
wel lage temperaturen, storm en/of ieder ander natuurgeweld.

1.1.15.

Prestatie: al hetgeen -of een deel daarvan- Van Vliet verplicht is te leveren, op grond van
een overeenkomst.

1.1.16.

Schade: ieder op geld waardeerbaar vermogensnadeel geleden en/of te lijden door Van
Vliet.

2.0.0.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1.0.

Na deponering bij de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht zijn deze Algemene
Voorwaarden toepasselijk op alle rechtsbetrekkingen en/of overeenkomsten, welke zullen
ontstaan tussen Van Vliet en een opdrachtgever.

2.2.0.

Alle voorgaande algemene voorwaarden van Van Vliet zijn op het moment van
deponering van deze Algemene Voorwaarden vervallen.

2.3.0.

Door een opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zullen nimmer van
toepassing zijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het bijzonder
zal de bepaling in dit lid, dan wel een bepaling van gelijke strekking, opgenomen in de
algemene voorwaarden van de opdrachtgever, nimmer van toepassing zijn.

2.4.0.

Een opdrachtgever kan zich jegens Van Vliet nimmer beroepen op overeenkomstige
toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

2.5.0.

Ingeval van een geschil met betrekking tot welke algemene voorwaarden in tijd bezien het
eerst van toepassing zijn verklaard, zullen deze Algemene Voorwaarden beschouwd
worden als eerste van toepassing te zijn verklaard.

2.6.0.

Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, op grond van het toepasselijke
recht, nietig dan wel vernietigbaar is, zal een opdrachtgever met Van Vliet overleggen en
een geldige bepaling overeenkomen welke zo veel mogelijk in overeenstemming zal zijn
met de strekking van de nietige, dan wel vernietigbare bepaling.
De nieuw overeengekomen bepaling zal alsdan in de plaats treden van de nietige, dan
wel vernietigbare verklaring.

Versie:

27-10-2016

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN VLIET SLIEDRECHT

Paragraaf B.
3.0.0.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

3.1.0.

Van Vliet is gerechtigd een of meer (hulp)personen schriftelijk als vertegenwoordiger van
Van Vliet aan te wijzen terzake van de uitvoering van de overeenkomst. Van Vliet is
nimmer gebonden aan overeenkomsten welke gesloten zijn door (hulp)personen, welke
niet in het bezit zijn van een daartoe bestemde uitdrukkelijke schriftelijk volmacht van
Van Vliet.

3.2.0.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een hulppersoon van de
opdrachtgever bevoegd tot het geven van opdrachten voor meerwerk, het geven van
aanwijzingen verband houdende met de levering van een prestatie van Van Vliet dan
wel enige andere (rechts)handeling in dat kader.
De opdrachtgever zal daardoor onherroepelijk gebonden zijn.

4.0.0.

Aanbiedingen

4.1.0.

Een aanbod, door of namens Van Vliet, is geheel vrijblijvend en heeft slechts een
indicatief karakter, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Van Vliet is slechts gebonden nadat Van Vliet -na de aanvaarding door de opdrachtgeverschriftelijk heeft bevestigd dat een overeenkomst tot stand gekomen is.

4.2.0.

Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

4.3.0.

De bij aanbiedingen opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende factoren
welke de opgegeven prijzen bepalen. Bij onvoorziene omstandigheden welke zich
voordoen in het tijdvak tussen aanbieding en oplevering heeft Van Vliet het recht de bij
de aanbieding opgegeven c.q. overeengekomen prijs of prijzen aan te passen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal Van Vliet het recht hebben de bestaande overeenkomst te ontbinden, waarbij de opdrachtgever de schade van Van Vliet zal vergoeden.

5.0.0.

Vergunningen/ontheffingen

5.1.0.

De opdrachtgever zal altijd zelf zorgdragen voor het verkrijgen van alle voor het leveren
van een prestatie noodzakelijke toestemmingen, vergunningen en/of ontheffingen.
Indien Van Vliet een aanvraag verzorgt ten behoeve van een opdrachtgever, geschiedt
dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.2.0.

De opdrachtgever verplicht zich tot het afgeven van een schoongrondverklaring en V&Gplan Ontwerpfase (indien van toepassing) en het (indien van toepassing) verrichten of
laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd
asbestinventarisatiebureau (SC 540) en een bouwstoffenonderzoek.

6.0.0.

Toegang en werktijden

6.1.0.

Van Vliet en diens hulppersonen hebben te allen tijde het recht terrein en gebouwen te
betreden, waarop eigendom en/of onderpanden van Van Vliet aanwezig zijn dan wel waar
Van Vliet toegang nodig heeft in verband met het leveren van haar prestatie.
De opdrachtgever zal daartoe tijdig alle noodzakelijke (rechts)handelingen verrichten.
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6.2.0.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Van Vliet gerechtigd te leveren op alle
dagen en uren. De opdrachtgever zal tijdig zodanige maatregelen nemen dat Van Vliet
hiertoe in staat is.

7.0.0.

Leveringen

7.1.0.

Van Vliet zal iedere met haar overeengekomen prestatie leveren op de wijze en plaats
zoals deze schriftelijk is overeengekomen. Van Vliet is bevoegd geheel of gedeeltelijk te
leveren door middel van hulppersonen.

7.2.0.

Bij het ontbreken van een anders luidende schriftelijke regeling zal de prestatie worden
geleverd "ex works" in de zin van de Imco-terms d.d. 1 juli 1990 dan wel op de locatie,
welke noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de overeenkomst.

7.3.0.

Bij leveringen door Van Vliet zal de opdrachtgever onmiddellijk een hem aangeboden
ontvangstbewijs ondertekenen, eventueel voorzien van op- of aanmerkingen.

7.4.0.

Levering van prestaties zal zoveel mogelijk binnen de overeengekomen termijnen plaatsvinden. Indien -als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht- niet dan wel
niet binnen de overeengekomen termijn door Van Vliet zal zijn geleverd, zal de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding hebben.

7.5.0.

De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien er zijdens
Van Vliet sprake is van blijvende overmacht dan wel redelijkerwijs van de opdrachtgever
niet gevergd kan worden dat hij de overeenkomst in stand zal houden.
De opdrachtgever zal alsdan alle door Van Vliet gemaakte en opdrachtgever te maken
kosten aan Van Vliet vergoeden.

7.6.0.

Door of namens Van Vliet geleverde goederen blijven eigendom van Van Vliet tot de
vordering van Van Vliet op de opdrachtgever, voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst, zijn voldaan. De opdrachtgever draagt over in pand -tot zekerheid van betaling van
alle schulden, welke de opdrachtgever aan Van Vliet heeft dan wel zal hebben- aan Van
Vliet alle goederen welke eigendom zijn of zullen worden van de opdrachtgever en zal
daartoe alle noodzakelijke (rechts)handelingen verrichten.

7.7.0.

Op het moment van levering van goederen aan de opdrachtgever gaat het risico voor
schade als gevolg van verlies, beschadiging of tenietgaan aan de goederen, alsmede het
risico voor schade welke wordt veroorzaakt door de goederen, over op de opdrachtgever.

7.8.0.

Tenzij met betrekking tot het hierna genoemde risico expliciet schriftelijk anders is
overeengekomen, vindt levering door Van Vliet plaats -voor wat betreft het risico voor
schade als gevolg van beschadiging, tenietgaan of verlies- "ex works" in de betekenis van
de Imcoterms d.d. 1 juli 1990.

7.9.0.

Een gereedmelding zal schriftelijk geschieden door Van Vliet. Een ingediende slottermijn
of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd. De opdrachtgever zal onverwijld alle
noodzakelijke keuringen en beproevingen verrichten en uiterlijk 1 week na de gereedmelding de levering schriftelijk gemotiveerd bevestigen.

Versie:

27-10-2016

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN VLIET SLIEDRECHT

7.10.0.

Bevestiging van de levering door de opdrachtgever, doet geen afbreuk aan diens
rechten op garantie.

7.11.0.

Indien de opdrachtgever niet binnen 1 week na ontvangst van de gereedmelding een
gemotiveerde schriftelijke afkeuring aan Van Vliet heeft doen toekomen, wordt de
prestatie -behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever- geacht behoorlijk en
deugdelijk te zijn geleverd.

7.12.0.

Van Vliet is gerechtigd om -in afwijking van bestek of overeenkomst- vervangende
goederen te leveren indien de overeengekomen goederen niet dan wel niet voldoende
voorhanden zijn, mits de vervangende goederen soortgelijke eigenschappen en kwaliteit
hebben als de overeengekomen goederen.

7.13.0.

Ingeval Van Vliet een goed levert dat als product in de zin van artikel 187 lid 1 Burgerlijk
Wetboek (1992) kan worden omschreven, erkent de opdrachtgever -door in ontvangstneming zonder voorbehoud- dat hem door Van Vliet de naam van de producent van
voormeld goed bekend is gemaakt.
Indien de opdrachtgever deze naam niet kent, zal hij onmiddellijk -doch uiterlijk binnen
3 maanden na de levering, de naam opvragen bij Van Vliet.

7.14.0.

Ingeval een opdrachtgever een orderbon, vrachtbrief of enig ander document -zonder
gemotiveerd voorbehoud- ondertekent ten blijke van ontvangst van een prestatie, is de
prestatie deugdelijk en behoorlijk geleverd.

7.15.0

Leveranties van menggranulaat vinden plaats onder vigerend certificaat BLR2506 en
NL-BSB (waar van toepassing).

7.16.0

Leveranties van zand vinden plaats onder vigerend NL-BSB productcertificaat:
zand uit dynamische wingebieden.

8.0.0.

Meer- en minderwerk

8.1.0.

Meerwerk wordt door Van Vliet uitsluitend geleverd tegen de bij Van Vliet gebruikelijke
prijs, vermeerderd met eventuele extra kosten (vermeerderd met de gebruikelijke winst)
welke directelijk dan wel indirectelijk ontstaan als gevolg van het meerwerk.

8.2.0.

Van Vliet zal -op verzoek van de opdrachtgever- meerwerk leveren indien Van Vliet daar
redelijkerwijs de mogelijkheid toe heeft.

8.3.0.

Ingeval Van Vliet -voor of tijdens het leveren van een prestatie als gevolg van niet zeer
ongebruikelijke iteraties tijdens de levering- het noodzakelijk acht dat meerwerk geleverd
zal worden, zal Van Vliet dit meerwerk leveren. Indien de prijs voor het betreffende deel
meerwerk redelijkerwijs voorzienbaar meer is dan 5 % van de gehele overeengekomen
prijs (zijnde tenminste € 5000,-) zal bedragen, zal Van Vliet vooraf met de opdrachtgever
overleggen.

8.4.0.

De opdrachtgever zal -op straffe van verval van iedere aanspraak op garantie- geen
meerwerk laten uitvoeren anders dan door Van Vliet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met
Van Vliet anders is overeengekomen.
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8.5.0.

Indien de levering van Van Vliet, ingevolge een nadere overeenkomst, verminderd zal
worden, zal de (overeengekomen) prijs worden verminderd met de door Van Vliet
bespaarde kosten minus 10 %.

8.6.0.

Verwijdering door of namens Van Vliet van milieuschadelijke goederen en/of goederen
waarin milieuschadelijke stoffen zijn verwerkt, is meerwerk.

9.0.0.

Betalingen

9.1.0.

Indien geen andere termijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de gefactureerde
vorderingen Van Vliet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum.

9.2.0.

Indien de opdrachtgever niet danwel niet tijdig of volledig betaalt, is hij -zonder dat
daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling vereist zal zijn- vanaf het tijdstip van
opeisbaarheid van de vorderingen tot aan de dag der algehele voldoening, verschuldigd
een rente -over de hoofdsom vermeerderd met buitengerechtelijke kosten- van de
wettelijke rente verhoogd met 4 % voor iedere maand of een gedeelte daarvan dat de
opdrachtgever in gebreke blijft te betalen.

9.2.1.

Voorts is de opdrachtgever alsdan verplicht alle bij de inning van de vordering te maken
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden aan Van Vliet, waarbij de
buitengerechtelijke kosten tenminste 15 % van het achterstallige bedrag zullen bedragen.

9.3.0.

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle kosten voor Van Vliet verbonden aan
juridische bijstand terzake van de inning van de vordering.

9.4.0.

Onverminderd het bepaalde in art. 9.2.0. heeft Van Vliet bij niet tijdige betaling het
recht de overeenkomst tussen haar en de opdrachtgever te ontbinden.

9.5.0.

De opdrachtgever is nimmer bevoegd een schuld jegens Van Vliet over te dragen.
Ingeval schuldoverdracht plaatsvindt met goedkeuring van Van Vliet blijft de
oorspronkelijke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld.

9.6.0.

De opdrachtgever is nimmer bevoegd zijn vorderingen op Van Vliet te verrekenen met
zijn schulden aan Van Vliet. Hij zal zich nimmer op compensatie beroepen.

9.7.0.

Van Vliet heeft het recht haar leveringen op te schorten dan wel de overeenkomst te
ontbinden ingeval de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, in surséance van
betaling verkeert, dan wel een aanvrage van het faillissement van de opdrachtgever is
ingediend. De opdrachtgever zal alsdan geen recht hebben op enige vergoeding van
schade of kosten.

9.8.0.

Ook al is een andere betalingsregeling overeengekomen, Van Vliet heeft het recht haar
werkzaamheden op te schorten en/of contante betaling en/of betaling vooraf te eisen,
ingeval Van Vliet gerede aanleiding heeft voor twijfel omtrent de financiële goedheid van
de opdrachtgever, totdat de opdrachtgever -uitsluitend naar het oordeel van Van Vlietvoldoende zekerheid ten genoegen van Van Vliet heeft gesteld.
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10.0.0.

Grond

10.1.0.

De grond dient voor de levering door Van Vliet te worden onderzocht door de opdrachtgever op milieuschadelijke stoffen door middel van een door de overheid algemeen
aanvaarde analysemethode (het Besluit Bodemkwaliteit). Een afwijking t.o.v. de vooraf
bepaalde bodemkwaliteit dient door de opdrachtgever terstond aan Van Vliet te worden
gemeld. Tenzij de opdrachtgever voor het aanbod van Van Vliet uitdrukkelijk en schriftelijk
anders aan Van Vliet medegedeeld heeft, is iedere aanbieding van Van Vliet gebaseerd
op een gesteldheid en samenstelling van de grond, welke geen speciale voorziening,
prestatie of goederen vereisen voor de leveringen van Van Vliet. Het risico van de aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen is geheel voor rekening van opdrachtgever.

10.1.2.

Grondonderzoeken en/of sonderingen welke door Van Vliet worden gedaan,
geschieden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.2.0.

Ingeval bij de uitvoering van een overeenkomst grond is betrokken, waarin, -naast,
-onder, -boven, -op of -aan door Van Vliet geleverd zal worden, draagt de opdrachtgever
het volledige risico voor de geschiktheid van de grond in verband met de prestaties van
Van Vliet.

10.3.0.

De in lid 11.2.0. vermelde grond wordt door de opdrachtgever voorzien van
duidelijk zichtbare markeringen op plaatsen waar schade aan, in, naast, onder,
boven of op de grond kan ontstaan door enigerlei activiteit verbandhoudende met
de uitvoering van de overeenkomst door of namens Van Vliet. Onder "grond"
wordt in dit verband eveneens verstaan leidingen, kabels en dergelijke, welke zich
in, op, boven, naast of onder de grond bevinden.

10.3.1.

De markeringen zullen zodanig worden aangebracht, dat levering van de prestaties van
Van Vliet daardoor niet zal worden bemoeilijkt.

10.3.2.

Met betrekking tot plaatsen waar markering redelijkerwijze niet mogelijk is, dient de
opdrachtgever Van Vliet onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van de exacte
locaties waar schade door levering van prestaties van Van Vliet kan ontstaan.

10.3.3.

Bij gebreke van voormelde markering en/of tijdige schriftelijk kennisgeving is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadiging, verlies of tenietgaan van,
in, op, boven, naast of onder de grond.

10.4.0.

Ter voorkoming van schade welke directelijk dan wel indirectelijk het gevolg kan zijn van
de levering van een prestatie zijdens Van Vliet, zal de opdrachtgever tijdig en afdoende
informatie verstrekken aan -en zonodig regelingen treffen met- derden.

10.5.0.

Indien Van Vliet door derde(n) tot vergoeding van de in lid 10.4.0. bedoelde schade wordt
aangesproken, zal de opdrachtgever Van Vliet vrijwaren en de schade van Van Vliet
vergoeden.
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11.0.0.

Locatie

11.1.0.

De opdrachtgever draagt tijdig zorg voor een goede bereikbaarheid van de locatie waar
de overeengekomen prestatie door Van Vliet zal worden geleverd.

11.2.0.

De opdrachtgever draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de locatie waarop
Van Vliet zal leveren. De locatie dient onder meer geheel ontruimd te zijn en op
behoorlijke wijze te zijn afgezet.

11.3.0.

De opdrachtgever zorgt tijdig voor voldoende en geschikte ruimte voor het door
Van Vliet en/of haar hulppersonen verwerken, bewerken, voorbereiden, opslaan
en bewaren van zaken zoals grondstoffen, materialen en gereedschappen.

11.3.1.

De opdrachtgever zal de in het vorige lid bedoelde zaken om niet in bewaring houden.

11.4.0.

De opdrachtgever draagt tijdig zorg, om niet, voor de aanwezigheid op de locatie van alle
bij het verrichten van de prestatie door Van Vliet en haar hulppersonen benodigde voorzieningen, materialen en hulpwerktuigen, zoals onder meer water en elektriciteit, een en
ander gedurende de periode waarin de overeenkomst ten uitvoer wordt gebracht.

11.5.0.

Alle door een opdrachtgever aan Van Vliet ter beschikking gestelde voorzieningen,
materialen en hulpwerktuigen worden door Van Vliet gebruikt, verbruikt en verwerkt
voor rekening en risico van de opdrachtgever.

11.6.0.

Indien en voor zover gedurende de uitvoering van een overeenkomst derden, niet zijnde
hulppersonen van Van Vliet, op locaties aanwezig zijn, alwaar de prestaties door Van
Vliet en/of diens hulppersonen worden geleverd, garandeert de opdrachtgever dat de
voormelde uitvoering door Van Vliet ongehinderd voortgang kan vinden.

11.6.1.

Indien de in het vorige lid bedoelde voortgang niet ongehinderd doorgang kan vinden, als
gevolg van een oorzaak welke niet aan Van Vliet kan worden toe gerekend zoals wanneer
er sprake is van niet natuurlijke obstakels, heeft Van Vliet het recht zijn leveringen op te
schorten. Dit onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de schade
van Van Vliet waaronder uitdrukkelijk is begrepen de kosten van wachttijden en aan- en
afvoerkosten van materieel en apparatuur.

11.7.0.

Ingeval na schriftelijk sommatie de oorzaak van de verstoorde voortgang niet onverwijld
en definitief opgeheven is, heeft Van Vliet het recht de overeenkomst te ontbinden.
De opdrachtgever zal alsdan de schade van Van Vliet vergoeden.

11.8.0.

Indien de opdrachtgever, al dan niet door overmacht, niet in staat is (tijdig) te leveren, zal
hij Van Vliet onverwijld informeren. De opdrachtgever zal de schade van Van Vliet, welke
van de niet (tijdige) levering het gevolg is, vergoeden.

11.9.0.

Indien een prestatie door Van Vliet wordt geleverd op een locatie waarvan Van Vliet niet
het bezit heeft, draagt de opdrachtgever zorg voor omstandigheden welke volledig in
overeenstemming zijn met de vereisten uit de Arbeidsomstandighedenwet.

11.9.1.

De gevolgen van het ontbreken van adequate omstandigheden uit hoofde van de in het
vorige lid genoemde wet zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
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11.10.1.

Onverminderd de vorige bepaling, heeft Van Vliet, bij het geheel of gedeeltelijk ontbreken
van voormelde omstandigheden, het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat
deze aanwezig zijn.

11.11.1.

Onverminderd het bepaalde in lid 11.10.1., heeft Van Vliet het recht de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk weigert
de in laatstgenoemd lid bedoelde omstandigheden te creëren.
De opdrachtgever zal alsdan de schade van Van Vliet vergoeden.
Er is sprake van een weigering ingeval de opdrachtgever na sommatie van Van Vliet niet
onmiddellijk het nodige zal doen of nalaten.

11.12.1.

Indien de locatie waar Van Vliet haar prestatie levert, mede in gebruik is dan wel wordt
betreden door derden of de opdrachtgever -anders dan direct noodzakelijk voor het
leveren van de prestatie door Van Vliet- alvorens een eindoplevering heeft plaatsgevonden, zal Van Vliet niet gehouden zijn tot het kosteloos herstellen van gebreken of
defecten. De opdrachtgever zal voldoende en afdoende toezicht houden op deze locatie.

12.0.0.

Milieu

12.1.0.

Het verwerken, bewerken, vervoeren, storten, aanbieden, afleveren, opslaan, bewaren,
vernietigen en het aanbrengen van (milieu-)gevaarlijke stoffen geschiedt uitsluitend voor
rekening en risico van de opdrachtgever. Van Vliet levert haar prestatie naar beste
kunnen overeenkomstig de door de overheid gestelde regelgeving. Saneringswerk wordt
uitgevoerd conform het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde saneringsplan en
geotechnische informatie. Van Vliet wijst alle aansprakelijkheden af die betrekking heeft
op aspecten die de saneringsdoelstelling frustreren en/of prijsverhogend werken,
daaronder over macht en verscherpte normstelling, tenzij de opdrachtgever aantoont dat
dit door schuld van Van Vliet is ontstaan.

12.1.1.

Door of vanwege de opdrachtgever zal worden gezorgd voor de nodige vergunningen
en/of toestemmingen voor het gebruiken van de wegen naar en van het werkterrein en
voor het uitvoeren van de werkzaamheden op het terrein. Voorts is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor benodigde vergunningen, goedkeuringen, gegevens waarop kabels
en leidingen tracé,s zijn aangegeven, en dergelijke, die voor de werkzaamheden
noodzakelijk zijn.

12.1.2.

De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het (gedeeltelijk)
ontbreken, het onjuist zijn, het onvolledig zijn of het niet tijdig aanwezig zijn van de in de
voorgaande leden bedoelde gegevens. Kosten die ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van de vereiste tekeningen, het ontbreken van gegevens; het niet tijdig beschikbaar zijn van vereiste vergunningen en/of toestemmingen of kosten als gevolg van
procedures voor betreding van terreinen en/of uitvoering van de werkzaamheden, zoals
wachttijden en extra transport, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.1.3.

Wanneer er sprake is van niet natuurlijke obstakels, dan zijn de extra niet voorzienbare
kosten, waaronder kosten voor wachttijden en aan- en afvoerkosten van materieel en
apparatuur voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is zonder rechterlijke
tussenkomst verplicht alle kosten te vergoeden en tevens de schaden die daaruit kunnen
ontstaan.
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12.1.4.

Van Vliet kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiende uit niet
geconstateerde maar wel aanwezige verontreiniging, zowel naar soort als naar
hoeveelheid. In geval Van Vliet voor en namens een opdrachtgever vervuilde grond of
grond welke na het transport vervuild blijkt te zijn, transporteert of doet transporteren,
geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

12.1.5.

De opdrachtgever zal voldoende toezicht houden op de levering van prestaties door
Van Vliet.

13.0.0.

Garantie

13.1.0.

Onder uitsluiting van iedere meerderen of andere aansprakelijkheid en onverminderd
de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, garandeert Van Vliet haar
prestaties als volgt:

13.1.1.

Alle ontwerpen, tekeningen of bestekken zullen worden gemaakt op deskundige wijze.
Indien een ontwerp, tekening of bestek gebrekkig, fout of onvolledig is, zal Van Vliet het
betreffende ontwerp, bestek of de betreffende tekening kosteloos herstellen indien de
opdrachtgever dit voor oplevering bij Van Vliet heeft gemeld.

13.1.2.

Alle prestaties zullen worden geleverd in overeenstemming met de overeenkomst, het
bestek en/of de daarbij behorende tekeningen en deze voorwaarden. Alle afwijkingen
ten opzichte van de overeenkomst, bestek of ontwerp alsmede defecten of gebreken,
alles voor zover het een gevolg is van een niet deugdelijke prestatie van Van Vliet,
zullen gedurende een periode van drie maanden kosteloos worden hersteld.
Afwijkende, defecte en ondeugdelijke materialen zullen daarbij kosteloos worden
vervangen.

13.1.3.

Alle goederen, al dan niet deel uitmakende en/of een deel zijnde, van een goed of werk,
welke door Van Vliet worden betrokken van een derde, worden gegarandeerd in overeenstemming met de garantiebepalingen van de betreffende leverancier(s) van Van Vliet,
indien en voor zover deze leverancier(s) laatst genoemde bepalingen gestand doen.

13.2.0.

Alle garantiewerkzaamheden zullen worden geleverd op de wijze en de locatie zoals deze
voor de oorspronkelijke levering waren voorzien. De opdrachtgever zal Van Vliet in staat
stellen om -zonder extra werkzaamheden of kosten- de garantiewerkzaamheden uit te
voeren op dezelfde wijze zoals voor de oorspronkelijke levering door Van Vliet was
overeengekomen.

13.3.0.

Indien in een overeenkomst een afwijkende garantieperiode is overeengekomen, zal dit
geen afbreuk doen aan de overige garantiebepalingen.
Waar in een overeenkomst de term "volledige garantie" wordt gebruikt, heeft deze de
betekenis van "conform de regeling zoals deze is vervat in art. 13".

13.4.0.

Op goederen en/of bestellingen welke door de opdrachtgever zijn geleverd, geeft
Van Vliet geen enkele vorm van garantie.

13.5.0.

Ingeval de uitvoering van een overeenkomst door Van Vliet op enigerlei wijze
tekortkomingen vertoont, is de opdrachtgever op straffen van verval van zijn recht op
garantie, verplicht de tekortkoming onverwijld schriftelijk aan Van Vliet te melden.
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13.6.0.

Het recht op garantie vervalt eveneens ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze
(vermeende) fouten, defecten of gebreken herstelt of tracht te herstellen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Vliet.

13.7.0.

De opdrachtgever is verplicht eventuele schade als gevolg van fouten, defecten of
gebreken van Van Vliet te beperken, evenwel na Van Vliet onverwijld te hebben
geconsulteerd voor zover dit mogelijk is.

13.8.0.

Van Vliet is nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk indien het door Van Vliet geleverde
niet gebruikt is in overeenstemming met zijn bestemming.

Paragraaf C.
14.0.0.

Verhuur
Deze paragraaf is mede van toepassing op overeenkomsten welke betrekking hebben op
verhuur van goederen.

14.1.0.

Ingeval van verhuur van goederen door Van Vliet is de opdrachtgever aansprakelijk voor
schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze goederen alsmede voor schade welk wordt veroorzaakt door/met deze goederen. De huurder
zal -voor wat betreft aansprakelijkheid- de bezitter van de gehuurde goederen zijn.

14.1.1.

De opdrachtgever vrijwaart Van Vliet voor alle schade waarvoor Van Vliet op grond van
art. 185 WVW aansprakelijk mocht zijn en zal de schade van Van Vliet vergoeden indien
Van Vliet door derden zal worden aangesproken.

14.1.2.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van Van Vliet, welke ontstaat als gevolg
van beschadiging, tenietgaan of verlies van bijgeleverde documenten zoals onder meer
kentekenbewijs, motorrijtuigen-belastingkaart en grensdocumenten.

14.1.3.

In geval van verhuur van goederen met daarbij personeel (bediening) is Van Vliet niet
aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade, van welke aard en omvang dan ook,
ongeacht van wie de lading is.

14.1.4.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke Van Vliet lijdt als gevolg van
overschrijding, door welke oorzaak dan ook, van de periode waarvoor de overeenkomst
van huur en verhuur is gesloten. Voormelde schade bedraagt 1 x de huurprijs naast de
overeengekomen huurprijs per overeengekomen tijdseenheid, al dan niet tijdsevenredig.

14.1.5.

Indien Van Vliet zal worden gedagvaard dan wel een voorgestelde transactie betaalt voor
enige met een verhuurd goed gepleegd strafbaar feit, is de opdrachtgever aansprakelijk
voor alle schade van Van Vliet.

14.2.0.

Alvorens een opdrachtgever een gehuurd goed in ontvangst neemt, zal hij het goed aan
een onderzoek onderwerpen en alle hierna genoemde bijzonderheden schriftelijk aan
Van Vliet melden. Zonder schriftelijke melding, worden de betreffende goederen geacht
te zijn geleverd door Van Vliet zonder beschadiging, defecten of gebreken en voorzien
van alle bij het gehuurde behorende documenten, bescheiden, gebruiksaanwijzigingen
(onderhouds) instructies etc.

Versie:

27-10-2016

ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN VLIET SLIEDRECHT

14.3.0.

De opdrachtgever zal de gehuurde goederen uitsluitend gebruiken voor de doeleinden
waarvoor zij geschikt zijn en zal ze op zorgvuldige en vakkundige wijze (doen) bedienen.

14.4.0.

De opdrachtgever zal de gehuurde goederen uitsluitend, voor eigen rekening en risico,
door Van Vliet laten vervoeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.5.0.

De opdrachtgever zal de gehuurde goederen voor eigen rekening en risico stallen,
bewaren en/of parkeren op zodanige wijze dat het risico van beschadiging, te niet gaan
of verlies tot een minimum zal worden beperkt.

14.6.0.

De opdrachtgever zal gehuurde goederen/goed -voor eigen rekening en risico- zorgvuldig
onderhouden en beschadigingen, gebreken en defecten zullen door hem -voor eigen
rekening en risico- op deskundige wijze worden hersteld. Dit alles op de door de fabrikant
van de gehuurde goederen voorgeschreven wijze en met gebruikmaking van originele
onderdelen.

14.7.0.

Indien de gehuurde goederen niet onmiddellijk bij afloop van de huurovereenkomst
-door welke oorzaak dan ook- bij Van Vliet worden afgeleverd, zal de opdrachtgever
aansprakelijk blijven voor schade zoals bedoeld in de leden 1.1, 1.2., 1.3. en 1.4. van
dit artikel tot op het moment van aflevering aan Van Vliet.

14.8.0.

Indien de gehuurde goederen niet binnen 2 weken -na afloop van de huurtermijn- aan
Van Vliet worden afgeleverd, zullen de goederen als verloren worden beschouwd tenzij
door Van Vliet schriftelijk is bewilligd in een latere aflevering.

14.9.0.

Ingeval van afloop van de huurtermijn het betreffende goed andere beschadiging,
gebreken of defecten vertoont dan schriftelijk gemeld door de opdrachtgever conform
het bepaalde in lid 2.0. van dit artikel, dan wel abnormale slijtage vertoont, is de
opdrachtgever verplicht de kosten van herstel c.q. waardevermindering te vergoeden
aan Van Vliet. Indien Van Vliet bedoelde beschadiging, gebrek, defect of abnormale
slijtage vaststelt, zal zij dit binnen 1 week na aflevering aan Van Vliet, dan wel indien
het een verborgen gebrek of defect betreft onmiddellijk na vaststelling, aan de
opdrachtgever melden. Bewijs van (goede) ontvangst zijdens Van Vliet doet geen
afbreuk aan haar rechten in deze.

14.10.0.

De huurprijs is verschuldigd over de gehele huurtermijn en wordt berekend per
overeengekomen tijdseenheid.

14.11.0.

Verhuurd materieel zal door de opdrachtgever allrisk worden verzekerd.
De opdrachtgever zal -op eerste verzoek door of namens Van Vliet- deugdelijk afschrift
geven van de polis (inclusief de voorwaarden) en bewijs van betaling van de premie.
De verzekering zal worden aangegaan -mede ten behoeve van Van Vliet- waarbij
uitsluitend Van Vliet gerechtigd zal zijn tot in ontvangstneming van uitkeringen inzake
schade als gevolg van beschadiging, tenietgaan of verlies van de gehuurde goederen
en schade welke is veroorzaakt door/met de gehuurde goederen.
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Paragraaf D.
15.0.0.

Aanneming
Deze paragraaf is mede van toepassing op overeenkomsten betreffende aanneming van
werk.

15.1.0.

Goederen, waaronder begrepen bouwstoffen, afval en materialen welke vrijkomen bij de
uitvoering van de overeenkomst en waarvan de opdrachtgever schriftelijk te kennen heeft
gegeven dat hij deze goederen wenst te behouden, dienen onverwijld door hem van de
betreffende locatie te worden verwijderd.
Verwijderen door Van Vliet is niet in de overeengekomen prijs inbegrepen.

15.2.0.

De opdrachtgever verzekert de leveringen van Van Vliet, door middel van een CAR-polis
-mede ten behoeve van Van Vliet- tegen iedere vorm van schade, voor een zodanig
bedrag dat voormelde schade door middel van de verzekerings-penningen kan worden
gedekt. De opdrachtgever zal bij de verzekeraar regres op Van Vliet uitsluiten.

15.3.0.

Van Vliet is te allen tijde gerechtigd inzage te verkrijgen in de polis en de
polisvoorwaarden alsmede van de betaling der premie.

15.4.0.

Indien Van Vliet in opdracht en voor rekening van een opdrachtgever verkeersonveiligheid-bestrijdende (in het bijzonder gladheidbestrijdende) werkzaamheden, zoals onder
andere strooi- en schuifwerkzaamheden verricht, is Van Vliet nimmer aansprakelijk voor
welke schade dan ook, schade aan personen, goederen en milieu daaronder begrepen.
Opdrachtgever vrijwaart Van Vliet terzake van alle schade, van welke aard en omvang
dan ook, en zal op eerste verzoek van Van Vliet schade vergoeden dan wel een
deugdelijke zekerheid terzake verstrekken.

Paragraaf E.
16.0.0.

Vervoer
Deze paragraaf is mede van toepassing op overeenkomsten, welke betrekking hebben op
vervoer van goederen.

16.1.0.

Waar in dit onderdeel de navolgende begrippen worden gebruikt zullen zij mede de
daarachter vermelde betekenis hebben.

16.1.1.

Bijkomende kosten: alle kosten welke ontstaan buiten grove schuld van Van Vliet en
welke niet in een prijs zijn begrepen, zoals dit altijd het geval zal zijn met betrekking tot
onder andere laad- en loskosten, kosten van overslag en opslag, douane-, telefoon-,
porto-, tol-, transito-, pont- en veerkosten en verder alle kosten welke ontstaan door
onvoorziene omstandigheden.

16.1.2.

Vervoer: alle voorbereidende en uitvoeringswerkzaamheden ter uitvoering van
vervoerovereenkomsten, zijnde geen "eigen vervoer".

16.2.0.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal een vrachtprijs altijd worden
berekend over de bruto laadruimte, welke ten behoeve van een lading worden ingezet.
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16.3.0.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal een maximum laad/lostijd
inclusief wachttijd nimmer meer bedragen dan 0,25 uur per lading. Het laden/lossen en
het vervoer zal kunnen plaatsvinden op alle dagen en uren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.

16.4.0.

De opdrachtgever zal -alvorens met het laden wordt aangevangen- een volledig
ingevulde vrachtbrief aanbieden. Na het laden zal Van Vliet de vrachtbrief ondertekenen.
Een door Van Vliet gegeven verklaring van "goede ontvangst" op de vrachtbrief, heeft
uitsluitend de betekenis dat mede gelet op de aard, het gebruik, de leeftijd en de soort
van het goed, geen zeer ongebruikelijke uiterlijk duidelijk waarneembare beschadigingen,
gebreken of defecten zijn waargenomen.

16.5.0.

Indien de opdrachtgever de inhoud, de kwaliteit of alle bijzonderheden van de te
vervoeren goederen onderzocht wil hebben, bij de in ontvangstneming door Van Vliet,
dient de opdrachtgever dit voor het sluiten van de overeenkomst aan Van Vliet te melden.
De kosten van onderzoek en registratie zijn niet in de overeengekomen vrachtprijs
begrepen en zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

16.6.0.

Laad-, los-, stuw-, afdek- en sjorwerkzaamheden zullen worden verricht door de
opdrachtgever. Indien Van Vliet deze werkzaamheden verrichten zal, geschiedt dit geheel
voor rekening en risico van de opdrachtgever.
De kosten hiervan zijn nimmer in de overeengekomen vrachtprijs begrepen.

16.7.0.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Van Vliet het vervoer verrichten met
het daartoe door Van Vliet gebruikelijk ingezette materie. Van Vliet is niet aansprakelijk
voor verlies, beschadiging of tenietgaan van een goed, welke indirectelijk of directelijk het
gevolg is van ongeschiktheid van materieel, tenzij de opdrachtgever -voor het sluiten van
de overeenkomst- schriftelijk heeft aangegeven dat het goed met speciaal materieel
vervoerd dient te worden.
Onder "speciaal materieel" wordt hier begrepen: luchtgeveerd, huif, kasten, koel, vries,
verwarmd, zwaar dan wel (speciale) hulpmiddelen voorzien materiaal.

16.8.0.

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en door de opdrachtgever uitdrukkelijk
op de vrachtbrief wordt aangegeven, zal Van Vliet een rembourszending afleveren tegen
overhandiging van een cheque. Het niet gedekt zijn van een cheque dan wel valsheid of
onwaarde van door Van Vliet ontvangen geld of waardepapieren komt voor rekening en
risico van de opdrachtgever.

16.9.0.

Van Vliet is gerechtigd de overeengekomen vrachtprijs te verhogen met bijkomende
kosten.

16.10.0.

Aanvullend van toepassing zullen zijn de AVC-voorwaarden 2002 (AVC 2002),
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam,
ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het
CMR-verdrag.
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Paragraaf F.
17.0.0.

Inkoop
De in de opdracht vermelde prijs is vast en geldt voor levering franco inclusief rechten,
in de betekenis van de Imcoterms d.d. 1 juli 1990, op de overeengekomen plaats.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn kosten van vervoer,
verpakking, emballage en laden en/of lossen in de prijs inbegrepen.
Wijzigingen van deze prijs zullen door Van Vliet slechts worden erkend indien en voor
zover zij het gevolg zijn van schriftelijke wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst.

17.1.0.

De leverancier garandeert dat het geleverde volledig is, geen (potentieel)
milieuverontreinigende/schadelijke (vloei)stoffen bevat en geschikt voor het doel waarvoor
deze bestemd is, indien de bestemming hem is medegedeeld of uit de aard van het
geleverde voortvloeit; dat de leverantie geheel in overeenstemming is met de eisen vervat
in door de onderneming verstrekte opdracht, specificaties, tekeningen, berekeningen
en/of andere door de onderneming verstrekte documenten en geheel voldoet aan de
overeenkomst alsmede dat de leverantie voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke
eisen en overheidsvoorschriften.

17.2.0.

Door aanvaarding van de opdracht van Van Vliet geeft de leverancier te kennen ermee op
de hoogte te zijn dat ieder in de opdracht vermeld tijdstip van levering voor de
onderneming essentieel is. De leverancier zal bij overschrijding van de leveringstijd van
rechtswege in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling zal
zijn vereist.

17.3.0.

Tenzij uit de opdracht anders blijkt, zal de leverancier leveren op het terrein van de
onderneming gedurende de normale werktijden van Van Vliet. Van Vliet is bevoegd om bij
de levering nadere aanwijzingen te geven omtrent de tijd en de wijze van lossing alsmede
omtrent de precieze plaats op het terrein. De leverancier is gehouden deze aanwijzingen
op te volgen.

17.4.0.

De leverancier garandeert dat zijn prestatie is voorzien van de juiste verpakking,
etikettering, monsteranalyse, productinformatie alsmede van alle voorschriften, onder
meer voor vervoer, opslag, bewerking, verwerking, gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen. Zendingen die niet aan het vorenstaande voldoen, kunnen
door de onderneming worden geweigerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de
leverancier indien Van Vliet niet weigert.

17.5.0.

Wijzigingen van en aanvullingen op de opdracht zijn slechts bindend indien zij
schriftelijk zijn overeengekomen. Een wijziging in de prijs en/of de leveringstijd wordt
uitdrukkelijk binnen twee weken schriftelijk aan Van Vliet medegedeeld.
Van Vliet heeft het recht om ongewijzigde uitvoering van de opdracht te verlangen dan
wel de opdracht te beëindigen.

17.6.0.

Van Vliet heeft te allen tijd het recht de leverantie, waar dan ook te inspecteren, te keuren
en/of te beproeven onverminderd de aansprakelijkheid van de leverancier indien Van Vliet
van dit recht geen gebruik maakt.
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17.7.0.

De leverancier is jegens Van Vliet aansprakelijk voor schade welke direct of indirect het
gevolg is van gebrekkigheid dan wel ongeschiktheid van een door de opdrachtnemer
verrichte leverantie. Indien deze leverantie deel uitmaakt van een gebrekkige of
ongeschikte prestatie van Van Vliet, is de leverancier gehouden te bewijzen dat zijn
leverantie voldeed aan de vereisten.

17.8.0.

De leverancier verbindt zich een leverantie, welke geheel of gedeeltelijk ongeschikt is
voor de aan leverancier medegedeelde bestemming dan wel voor de bestemming die
uit de aard van de leverantie voortvloeit, zonder kosten voor Van Vliet af te voeren en
te vervangen door een geschikte leverantie.

17.9.0.

De leverancier is gehouden alle kosten te dragen, die gemaakt dienen te worden om
vervanging en/of herstel van de ongeschikte, gebrekkige en/of defecte leverantie,
waarvoor hij aansprakelijk is, te bewerkstelligen.
Bij gebreke van behoorlijke nakoming van de vervangings- of herstelverplichting
zomede in spoedeisende gevallen, heeft Van Vliet het recht voor rekening en risico van
de leverancier het nodige te verrichten en/of te doen verrichten, mits de leverancier
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.

17.10.0.

Van Vliet heeft, onverminderd haar rechten op vergoeding van alle schade, het recht om
de opdracht geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door middel van een
eenvoudige verklaring, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, wanneer de
leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, alsmede in geval
van faillissement van leveranciers, diens surséance van betaling, toepassing van de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen op de leverancier, beslag op (een deel van) diens
bedrijfsmiddelen, beslag ten laste van hem op (een deel van) de leverantie dan wel
daarvoor bestemde goederen en stillegging of liquidatie van diens onderneming.

Paragraaf G.
18.0.0.

Slotbepalingen

18.1.0.

Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is de
opdrachtgever aansprakelijk voor schade van Van Vliet, welke het gevolg is van de niet,
niet tijdige, niet deugdelijke of niet volledige nakoming van verplichtingen welke de
opdrachtgever -op grond van een overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of het
toepasselijke recht- jegens Van Vliet heeft.

18.2.0.

Indien de wederpartij, op grond van het toepasselijke recht, deze Algemene Voorwaarden
dan wel enige overeenkomst aansprakelijk is, en Van Vliet wordt door een derde
aangesproken, zal de opdrachtgever Van Vliet volledig vrijwaren en de schade van
Van Vliet vergoeden.

18.3.0.

Indien de opdrachtgever, op grond van deze Algemene Voorwaarden, een overeenkomst
of het toepasselijke recht, aansprakelijk is jegens Van Vliet, zal de opdrachtgever de
schade van Van Vliet vergoeden.

18.4.0.

Indien Van Vliet, op grond van de Algemene Voorwaarden, een overeenkomst of het
toepasselijke recht, de overeenkomst (tussentijds) beëindigt dan wel haar prestaties
opschort, zal de opdrachtgever de schade van Van Vliet vergoeden.
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18.5.0.

Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Van Vliet zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht, tenzij Van Vliet het geschil in arbitrage
wenst te beslechten. In het laatste geval zal Van Vliet -binnen 1 maand na ontvangst
van het daartoe strekkende schriftelijk verzoek van de opdrachtgever- aangeven waarde
arbitrageprocedure kan worden aangevangen en welke regels daarop van toepassing
zullen zijn.

18.6.0.

Op alle overeenkomsten met Van Vliet is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.7.0.

De eenvormige wet inzake de koop van roerende lichamelijke zaken, de eenvormige wet
inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
lichamelijke zaken alsmede het Weens Verdrag zijn niet van toepassing en worden hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.

18.8.0.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met een of
meer bepalingen van de betreffende overeenkomst, zullen de bepalingen van de
overeenkomst gelden.

18.9.0.

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met elkaar strijdig zijn,
zullen de speciale bepalingen in deze Algemene Voorwaarden gelden.

18.10.0.

Indien deze Algemene Voorwaarden en de betreffende overeenkomst niet voorzien in een
regeling, zullen aanvullend van toepassing zijn de laatst geldende Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken.
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