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Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”) wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: Solplus bouwstoffen B.V. en de met deze vennootschap gelieerde vennootschappen en/of 
ondernemingen, voor zover deze de voorwaarden van toepassing hebben verklaard;
- Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij opdrachtnemer een offerte aanvraagt en/of met wie 
opdrachtnemer een overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst.
- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging 
daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de 
overeenkomst.
- Grond en bouwstof: de ter zake in het “Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming” 
(“Bouwstoffenbesluit”) of “Besluit van houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem” (“Besluit Bodemkwaliteit’’) 
opgenomen definities uitgebreid met baggerspecie en overige reststoffen.
- Werk: alle door of vanwege opdrachtnemer uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden (inclusief eventueel 
ontwerp) en/of leveringen die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
- Specificatie: alle door of vanwege opdrachtnemer verstrekte afbeeldingen, tekeningen, opgaven van getallen, 
gewichten, afmetingen, rendementen, gebruikscijfers én/of andere aanduidingen van het werk, al dan niet 
behorende tot een door of vanwege opdrachtnemer gedane offerte.
- Meer/minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het 
overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.
- Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2de paasdag, Hemelvaartsdag, 
2de pinksterdag, 1ste en 2de kerstdag, de dagen die door de overheid tot nationale feestdagen zijn of worden 
geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.
- Dagen: alle kalenderdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid, wijzigingen en aanvullingen
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband 
houdende (rechts)handelingen met opdrachtnemer.
2.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van 
toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze 
algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden 
boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
2.3 Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval 
onverkort van kracht.
2.4 De algemene voorwaarden die de opdrachtgever hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk 
schriftelijk door opdrachtnemer is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbod, specificaties en totstandkoming van overeenkomsten
3.1 Elk aanbod of prijsopgave dient te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht 
van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aan een aanbod gebonden, tenzij dit schriftelijk en 
ondubbelzinnig is overeengekomen.
3.2 Specificaties zijn met zorg gedaan. Opdrachtnemer staat er echter niet voor in dat er zich ter zake geen 
afwijkingen zullen voordoen.
3.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor een door of vanwege opdrachtgever gemaakt c.q. 
uitgewerkt ontwerp, noch voor de kwaliteit c.q. juistheid van het gebruik van
door of vanwege opdrachtgever verstrekte en/of opgegeven en/of gespecificeerde materialen en de gevolgen van 
het gebruik van die materialen, ook niet indien opdrachtnemer naar aanleiding van en/of op basis van dat ontwerp 
en/of die materialen een offerte maakt en/of een opdracht uitvoert.
3.4 Voor zover de offerte van opdrachtnemer afhankelijk is van bepaalde van de opdrachtgever afhankelijke 
informatie, wordt de overeenkomst gesloten onder het voorbehoud van de juistheid en volledigheid van die 
informatie. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan 
opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent 
feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
3.5 Opdrachtnemer heeft het recht om monsters te (doen) nemen en ze te (doen) analyseren teneinde te 
onderzoeken of de door opdrachtgever verstrekte gegevens juist zijn. De kosten van deze monstername en 
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analyse komen voor rekening van opdrachtgever. Voor schade ontstaan door vertraging als gevolg van deze 
monstername is opdrachtnemer niet aansprakelijk. De opdrachtgever zal op verzoek over de uitslag van 
de analyse worden geïnformeerd. Aan het al dan niet uitvoeren van een analyse kan opdrachtgever jegens 
opdrachtnemer geen rechten ontlenen. Opdrachtnemer analyseert geleverde en te leveren zaken conform de 
daarvoor geldende wet- en regelgeving. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor analyse van parameters 
buiten de geldende wet- en regelgeving.
3.6 Indien de door opdrachtgever verstrekte informatie onjuist blijkt, heeft opdrachtnemer, te hare keuze, het recht:
a de overeenkomst desalniettemin na te komen en al het naar haar redelijk oordeel noodzakelijke extra werk ten 
laste van opdrachtgever te (doen) verrichten:
b de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3.7 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover opdrachtnemer een opdracht schriftelijk 
aanvaardt of door opdrachtnemer uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

Artikel 4 Het werk en uitvoering van de opdracht
4.1 De overeenkomst omvat slechts die leveringen en werkzaamheden die uitdrukkelijk in de offerte of de 
opdrachtbevestiging worden genoemd of omschreven. Bij verschil dienaangaande gaat de opdrachtbevestiging 
vóór de offerte.
4.2 Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en 
vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is 
sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de verleende opdracht wordt 
uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien 
in de opdrachtbevestiging een medewerker met naam wordt genoemd, zal opdrachtnemer zich inspannen om te 
bewerkstelligen dat de betreffende werknemer gedurende de gehele looptijd van de opdracht beschikbaar blijft 
voor het verrichten van de werkzaamheden. Niet tegenstaande dit voorgaande heeft opdrachtnemer het recht om 
dergelijke medewerkers te laten vervangen.
4.4 De opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen 
dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien 
opdrachtnemer echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij 
gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het 
meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.
4.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts 
overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte 
wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de 
mogelijkheden van opdrachtnemer om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van 
overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.
4.6 Opdrachtnemer houdt ter zake van de opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante 
stukken, dat exclusieve eigendom is van opdrachtnemer.

Artikel 5 Meerwerk
5.1 Indien opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de prestaties die opdrachtnemer op grond van de 
overeenkomst moet verrichten en opdrachtnemer van oordeel is dat deze prestaties daardoor worden verzwaard of 
uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat opdrachtnemer afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening kan brengen, 
ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
5.2 Indien opdrachtnemer meent dat er van meerwerk sprake is, zal zij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk 
op de hoogte stellen en de opdrachtgever informeren omtrent de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn 
waarbinnen opdrachtnemer haar andere prestaties onder de overeenkomst zou kunnen voldoen.
5.3 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat het recht van opdrachtnemer om dat meerwerk 
aan opdrachtgever in rekening te brengen en de verplichting’ van opdrachtgever om het ter zake verschuldigde te 
voldoen, onverlet.

Artikel 6 Verplichtingen opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer 
overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in 
de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
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6.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en 
omstandigheden die in verband met de correctie uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
6.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, 
volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook 
indien deze via of van derden afkomstig zijn.
6.4 De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en berijdbaarheid van het bouwterrein voor het 
vervoer van grond- en bouwstoffen, materieel, materialen en personeel.
6.5 De opdrachtgever zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van de werkzaamheden van de 
gebruiker en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de bescherming van belendende werkzaamheden en 
het eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije ruimte wordt zo nodig overeengekomen.
6.6 De opdrachtgever garandeert een goed voorbereid bouwterrein, dat een voldoende draagkrachtige, 
droge, harde, weer- en windbestendige ondergrond moet hebben en voldoet aan eisen van goede 
arbeidsomstandigheden. Hij zorgt voor een geschikt bouwterrein, de mogelijkheid materialen op te slaan waar dat 
nodig is, zodanig onderhouden dat het veilig werken met mobiel materieel en apparatuur en het transport daarvan 
mogelijk is.
6.7 De opdrachtgever zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toegangsmogelijkheden vanaf de 
openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein. Hij dient te zorgen voor een weer- en wind bestendige 
ondergrond tussen het bouwterrein en het opslagterrein teneinde het veilig functioneren en het transport van het 
materieel, de apparatuur en de materialen te garanderen.
6.8 De opdrachtgever zorgt voor geschikte algemene verlichting en directe verlichting van het bouwterrein om veilig 
werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering van het werk van de gebruiker te 
vergemakkelijken.
6.9 De opdrachtgever zorgt voor de levering van elektriciteit op het werk en op het terrein waar de voorbereidende 
werkzaamheden worden verricht.
6.10 De opdrachtgever zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer en het plaatsen, 
onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden en overige verkeersmaatregelen.
6.11 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte 
of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer of de kwaliteit van het werk 
nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen.
6.12 De opdrachtgever zorgt voor het verwijderen van onvoorziene, door mensen gemaakte obstructies (inclusief 
archeologische objecten).
6.13 De opdrachtgever zorgt voor het opvullen van ontgravingen of gaten met een geschikt materiaal dat de 
uitvoering niet zal hinderen of hiervoor nadelig zal zijn en de stabiliteit van het materieel van de opdrachtnemer zal 
waarborgen.
6.14 De opdrachtgever zorgt voor een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpakken van of de 
bescherming tegen aangetroffen giftige of schadelijke materialen.
6.15 De opdrachtgever zorgt voor het duidelijk en gedetailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de 
werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels en leidingen. Hij 
verschaft tekeningen waarop de precieze positie en het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van 
de opdrachtnemer staat aangegeven. Hij zorgt voor een gedegen instructie aan de leidinggevende van de 
opdrachtnemer.
6.16 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aangegeven volgorde van de 
uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die 
daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, de staat en de ligging van leidingen (bijv. de KLIC-melding) 
en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte informatie waartoe de opdrachtgever 
ingevolge de overeenkomst verplicht is, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
6.17 De opdrachtgever zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van de 
opdrachtnemer conform de Arbeidsomstandighedenwet.
6.18 De opdrachtgever zal de bijkomende kosten als gevolg van vertragingen of schade als bedoeld in dit artikel 
aan de opdrachtnemer vergoeden.
6.19 De opdrachtgever verplicht zich de grond en bouwstof toe te passen als voorgeschreven in het 
Bouwstoffenbesluit en Besluit Bodemkwaliteit. Hiertoe behoort in ieder geval, maar niet uitsluitend, het melden van 
de toepassing aan het bevoegd gezag.
6.20 De opdrachtgever verplicht zich na afname van de grond en bouwstof het door opdrachtnemer verstrekte 
begeleidingsbrief of ander transportdocument te ondertekenen.
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6.21 Opdrachtgever dient ter zake de door haar aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden de ter zake 
geldende wettelijke bepalingen in acht te nemen.
6.22 Voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst dienen de daartoe benodigde vergunningen, 
ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de uitvoering vereist zijn, aanwezig te zijn.
6.23 De uit de vertraging en de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, 
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, 
faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 7 Geheimhouding
7.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtnemer/zijn 
de door opdrachtnemer ingezette medewerkers verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van 
vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
7.2 Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke 
informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan 
waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor 
zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
7.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot 
openbaarmaking of daartoe door opdrachtnemer voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend, zal 
opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, 
niet aan derden openbaren.
7.4 Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in 
te schakelen derden.
7.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het 
vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten
van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.

Artikel 8 Intellectuele eigendom
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de 
geest van welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, 
en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan 
maken.
8.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen 
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten 
van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te 
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is 
slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht 
de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend 
binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijds beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van 
overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Eigendom en eigendomsvoorbehoud
9.1 Offertes en specificaties blijven eigendom van opdrachtnemer.
9.2 Niettegenstaande de feitelijke af- of oplevering gaat de eigendom van de grond en bouwstof pas over op 
de opdrachtgever nadat deze al hetgeen zij krachtens enige overeenkomst aan gebruiker verschuldigd is of zal 
worden, volledig heeft betaald.
9.3 Voordat de eigendom van de grond en bouwstof op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet 
gerechtigd de grond en bouwstof te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins 
te bezwaren, met dien verstande dat opdrachtgever gerechtigd is de grond en bouwstof, waarvan gebruiker 
eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren voor zover dit in het kader van opdrachtgevers normale 
bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
9.4 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling, wet schuldsanering natuurlijke personen of faillissement 
zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of curator wijzen op de 
(eigendoms)rechten van gebruiker.
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Artikel 10 Honorarium en prijzen
10.1 Alle prijzen van opdrachtnemer zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting en exclusief belastingen 
en heffingen van overheidswege.
10.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor de opdrachtnemer 
geldende omstandigheden, zoals ondermeer aankoopprijzen. materiaalprijzen, lonen, sociale lasten, vracht- en/of 
douanetarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van opdrachtnemer 
worden geheven c.q. door derden ten laste van opdrachtnemer worden gebracht. Indien deze omstandigheden na 
het sluiten van de overeenkomst wijzigen, heeft opdrachtnemer het recht zonder voorafgaande kennisgeving de uit 
die wijzigingen voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.
10.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voor dat de opdracht geheel is uitgevoerd, 
tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer 
gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
10.4 Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief onkosten van opdrachtnemer en exclusief declaraties van 
door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
10.5 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden 
opgelegd.

Artikel 11 Betaling
11.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden uiterlijk binnen 
vijftien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van 
overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van 
de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
11.2 Bij overschrijding van de onder 11.1 genoemde termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In 
dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het 
tijdstip van betaling, over de verschuldigde som de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a, lid 1 BW verschuldigd. 
Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als 
buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen 
moet nemen is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vergoeding terzake buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd van 15 procent over de hoofdsom, met een minimum van € 350,-..
11.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van de 
opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze 
onverwijld de (aanvullende) zekerheid stelt in de door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. 
Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn 
overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever 
aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
11.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten 
behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige 
factuurbedrag.

Artikel 12 Leveringstermijn of termijnen
12.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/
of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden 
afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie 
en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.
12.2 Onder de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de 
informatie die opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen 
de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk 
schriftelijk is overeengekomen.
12.3 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat de uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet 
wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of geheel uitvoert 
binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 
Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het BW.
12.4 Bij overschrijding van de opleveringstermijn heeft opdrachtgever recht op een gefixeerde schadevergoeding 
van € 50,00 per dag vanaf de dag der overschrijding tot aan de dag der oplevering met een maximum van 
€ 2.000,00. De gefixeerde schadevergoeding is door opdrachtnemer slechts verschuldigd voor zover de 
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overschrijding aan haar schuld is te wijten. Opdrachtgever heeft in dat geval echter geen recht op ontbinding 
van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de opleveringstermijn meer dan 40 dagen bedraagt en van 
opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand 
blijft. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden voor zover dat strikt 
noodzakelijk is.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor 
de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor 
nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of 
die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden 
worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door gebruiker 
of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzocht transport en/of maatregelen van enige 
overheidsinstantie, vertraging van tijdig en op juiste wijze door gebruiker bestelde materialen, onderdelen of andere 
zaken, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergoeding.
13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen uit overeenkomst niet kunnen 
worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
13.3 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft c.q. indien er 
omstandigheden zijn die de normale uitvoering van overeenkomst onmogelijke of onredelijke bezwaren maken, 
heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering van de 
overeenkomst tijdelijk op te schorten tot die omstandigheden zijn opgeheven, zonder tot enige schadeloosstelling 
gehouden te zijn.
13.4 Indien de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst 
schriftelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is na ontbinding gerechtigd om de opdrachtgever te factureren voor de 
prestaties welke door opdrachtnemer voor het intreden van de overmacht reeds werden geleverd. Opdrachtgever 
is niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding inzake schade als gevolg van een overmachtsituatie.
13.5 Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtsituatie op de hoogte 
stellen.

Artikel 14 Inspectie en klachten na op- of aflevering (Reclames)
14.1 Opdrachtgever is verplicht het werk respectievelijk de grond en bouwstof onmiddellijk na oplevering 
respectievelijk aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door haarzelf of door 
een in haar opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk 
binnen 8 dagen na oplevering van het werk c.q. aankomst/ontvangst van de grond en bouwstof schriftelijk aan 
opdrachtnemer worden gemeld.
14.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 14.1 gestelde termijn hadden kunnen worden gecon-
stateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dertig dagen na oplevering van het werk c.q. 
aankomst/ontvangst van de grond en bouwstof schriftelijk aan opdrachtnemer worden gemeld.
14.3 Na het constateren van enig gebrek is opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking en/of verwerking 
onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) 
schade.
14.4 Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, ondermeer door 
opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het 
gebruik, de bewerking en/of verwerking van het werk c.q. de grond en bouwstof.
14.5 Indien opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de 
klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen aanspraken ter zake.
14.6 Het staat opdrachtgever niet vrij grond en bouwstof te retourneren voordat opdrachtnemer daarmee heeft 
ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is geklaagd zijn de redelijke kosten van retourneren voor 
opdrachtnemer.
14.7 Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan het opgeleverde werk c.q. de grond 
en bouwstof, is de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot het naar haar keus 
hetzij het niet deugdelijk gebleken werk c.q. de grond en bouwstof te vervangen hetzij deugdelijk te herstellen, 
met dien verstande dat opdrachtnemer niet is gehouden deze werkzaamheden buiten Nederland uit te (doen) 
voeren, doch dan kan volstaan met vergoeding van de kosten van vervanging of herstel tot ten hoogste het bedrag 
dat zulks bij uitvoering van deze werkzaamheden in Nederland voor opdrachtnemer zou hebben belopen. Door 
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voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is gebruiker ter zake van haar verplichtingen volledig 
gekweten. Opdrachtnemer is niet tot vervanging c.q. herstel gehouden in geval van vermenging met grond en 
bouwstof van andere herkomst of samenstelling of verwerking heeft plaatsgevonden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht 
nemen die van opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan 
opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane 
schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van 
opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer uitsluitend voor directe schade 
aansprakelijk, in totaal tot maximaal een bedrag van € 2.500,-.
15.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling 
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te 
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 Tijdelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat 
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
15.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voorvloeiende uit veroordeling in proceskosten, 
rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of 
informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of 
adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
15.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is 
doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever 
aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan 
wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer en tenzij enige 
dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
15.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve 
van de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht door ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart 
opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor aansprakelijkheid.
15.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of 
tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, 
opdrachtnemer of derden.

Artikel 16 Hoeveelheid
16.1 Bij levering per schip wordt de geleverde hoeveelheid op voor opdrachtnemer en opdrachtgever bindende 
wijze bepaald op basis van de door opdrachtnemer en opdrachtgever getekende losbon waarop de ijkopnames 
voor en na lossing zijn vermeld. De meting geschiedt door een erkend ijkmeester en op kosten van de 
opdrachtgever. Bij gebreke van een ijkopname wordt de hoeveelheid op voor opdrachtnemer en opdrachtgever 
bindende wijze bepaald op basis van de meetbrief of het laadbewijs, zulks naar keuze van de opdrachtnemer.
16.2 Bij levering per vrachtauto wordt de geleverde hoeveelheid op voor opdrachtnemer en opdrachtgever 
bindende wijze bepaald door weging en/of door volumetrische vaststelling door opdrachtnemer c.q. verlader zoals 
vermeld op het door de chauffeur getekende weeg formulier, laadbon of soortgelijk document, tenzij onomstotelijk 
komt vast te staan dat een andere hoeveelheid is geleverd dan op bedoeld document is vermeld; alsdan wordt 
de werkelijke hoeveelheid aan opdrachtgever geleverd en wordt deze werkelijke hoeveelheid aan opdrachtgever 
gefactureerd.
16.3 Indien de geleverde hoeveelheid meer dan 5% afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid, zal de 
daadwerkelijk geleverde hoeveelheid in de plaats komen van de overeengekomen hoeveelheid en heeft 
opdrachtgever geen recht om te reclameren ter zake de afwijkingen in de hoeveelheid.
16.4 Indien bij levering in schepen de geladen hoeveelheid 5% of meer bedraagt dan de overeengekomen 
hoeveelheid en dit niet een gevolg is van opzet van opdrachtnemer c.q. verlader en
indien deze grotere hoeveelheid niet op eenvoudige wijze op de laadplaats uit het schip kan worden gelost 
zal deze grotere hoeveelheid deel uitmaken van de levering aan opdrachtgever en aan opdrachtgever worden 
gefactureerd. Onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald dienen reclames ter zake de 
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hoeveelheid terstond na de levering en in elk geval vóór het lossen uit het vaartuig c.q. voertuig schriftelijk aan 
opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
16.5 Opdrachtnemer zal te allen tijde de primaire- en secundaire bouwstoffen leveren uit de bij opdrachtnemer 
aanwezige, en conform de geldende wet- en regelgeving goedgekeurde voorraad. Opdrachtnemer kan op geen 
enkele wijze verplicht worden voor vervangende levering te zorgen uit andere dan eigen voorraad.
16.6 Van levering en eigendomsoverdracht is sprake op het moment dat de verkochte zaak een bedrijfsterrein van 
opdrachtnemer heeft verlaten, behoudens als het vervoer door opdrachtnemer is geregeld, dan gaat het eigendom 
over bij het lossen op de door de wederpartij aangewezen locatie.

Artikel 17 Hoedanigheid
17.1 Indien en voor zover de hoedanigheid van de grond en bouwstof niet uitdrukkelijk is overeengekomen kan 
opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de branche van 
het betrokken product normaal en gebruikelijk is.
17.2 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, 
geldt het monster ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de geleverde grond en bouwstof. Geringe 
afwijkingen van de hoedanigheid volgens monster die de gebruiksmogelijkheid van de grond en bouwstof niet 
wezenlijk beïnvloeden, gelden niet als een gebrek in de geleverde grond en bouwstof.
17.3 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen, dat deze zal zijn volgens een bestek en/
of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van opdrachtgever, kan opdrachtgever daaraan 
slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen in de vorige leden is bepaald, indien en voor zover die 
verdergaande aanspraken voortvloeien uit de gebondenheid van opdrachtgever aan besteksbepalingen waarvan 
opdrachtgever de inhoud schriftelijk en op tijd aan opdrachtnemer heeft medegedeeld, zodat opdrachtnemer 
daarbij bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.

Artikel 18 Bijzondere bepalingen voor ter verwerking aan opdrachtnemer aangeboden (minerale) afval- en 
bouwstoffen
18.1 Definities:
In deze bijzondere bepalingen wordt verstaan onder:
 de ontdoener: degene door wie of namens wie (minerale) afvalstoffen ter verwerking wordt aangeboden;
 de vervoerder: degene die de (minerale) afvalstoffen feitelijk aanvoert, of zijn vertegenwoordiger;
 de beheerder: gebruiker of een door deze aangewezen vertegenwoordiger;
 voor de omschrijving van de in deze voorwaarden gehanteerde begrippen (minerale) afvalstoffen wordt 
verwezen naar de vigerende wetgeving;
 de wederpartij: de andere partij dan opdrachtnemer, waartoe bijvoorbeeld opdrachtgever is te rekenen
18.2 Aanbiedingen:
Uitgangspunt voor alle aanbiedingen is, dat door de opdrachtgever aan te leveren (minerale) afvalstoffen voldoen 
aan de door opdrachtgever aangegeven of anderszins door of in opdracht van de opdrachtgever vastgestelde 
specificaties, waarvan opdrachtnemer bij het doen van de aanbieding is uitgegaan. Opdrachtnemer is niet 
gehouden naar de juistheid daarvan enigerlei onderzoek in te stellen. Voorts is uitgangspunt dat de opdrachtgever 
voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Bij gebreke daarvan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle ten 
gevolge daarvan door opdrachtnemer en/of derden geleden en te lijden schade en gemaakte kosten.
18.3 Eigendom (minerale) afvalstoffen:
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de (minerale) afvalstoffen bij binnenkomst in 
eigendom van opdrachtgever en blijft opdrachtgever eindverantwoordelijk tot de verwerking van de aangeleverde 
(minerale) afvalstoffen, alsmede voor de verdere zorg en (eind)bestemming van bij de verwerking vrijkomende 
producten. Opdrachtnemer treedt uitsluitend op als bemiddelaar.
18.4 Gevolgen afwijking van specificaties:
In die gevallen dat een afwijking ten opzichte van de specificaties als bedoeld in artikel 19 wordt geconstateerd 
(de analyse en eventuele contra- expertise ter zake vindt te alle tijde plaats aan de hand van de op dat moment 
geldende wet- en regelgeving (ook BRL);
Meldt opdrachtnemer dit binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan de opdrachtgever.
Doet opdrachtnemer op grond van de bij aanvoer vastgestelde samenstelling de opdrachtgever een nieuwe 
aanbieding toekomen met de aangepaste kosten voor verwerking door gebruiker of verwerking elders;
In afwijking van hetgeen hiervoor in dit artikel is gesteld, is opdrachtnemer niet gehouden een mededeling over een 
afwijkende kwaliteit van het aangeboden materiaal aan de opdrachtgever te doen als blijkt dat de kwaliteit van het 
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materiaal niet slechter is dan de opdrachtgever heeft aangegeven. Opdrachtnemer is in dat geval niet gehouden tot 
enige (terug)betaling aan de opdrachtgever;
18.5 Indien een afwijking van de specificaties van dien aard is dat opdrachtnemer daardoor komt te handelen in 
strijd met de vigerende wet- en regelgeving en/of haar geldende acceptatiereglement, geldt het volgende:
In afwijking van het in artikel 20 bepaalde, gaat de eigendom niet op opdrachtnemer over.
Alle kosten en schade inclusief gevolgschade als gevolg van de afwijking van de specificaties, waaronder maar niet 
alleen kosten van grondverzet, opslag, keuring, belading, afvoer, komt voor rekening van de opdrachtgever;
De opdrachtgever dient alle benodigde medewerking te verlenen om de schade voor opdrachtnemer zoveel 
mogelijk te beperken.

Artikel 19 Bijzondere bepalingen voor overeenkomsten waarop de wet ketenaansprakelijkheid van 
toepassing is
19.1 Algemeen:
Deze bijzondere bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten waar opdrachtnemer als opdrachtgever 
optreedt en de wederpartij als onderaannemer of leverancier en waarop tevens de Wet Ketenaansprakelijkheid van 
toepassing is.
19.2 Verplichtingen wederpartij:
De wederpartij dient te beschikken over en desgevraagd aan opdrachtnemer te tonen: a) een geldig 
inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de bedrijfsvereniging die verstrekt; b) een 
vestigingsvergunning indien dat vereist is; c) een staat bevattende de namen van alle werknemers inclusief sofi-
nummers, die door hem van week tot week te werk zijn gesteld. De werknemers van de wederpartij moeten zich 
dientengevolge ook op ieder tijdstip kunnen legitimeren; d) de loonstaten van de werknemers; e) een recente 
verklaring inzake zijn betalingsgedrag bij de bedrijfsvereniging en inzake de afdracht van loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies zoals bedoeld in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vastgestelde richtlijn(en). De 
wederpartij zal zijn verplichtingen jegens de door hem te werk gestelde werknemer strikt nakomen. De wederpartij 
is gehouden om, steeds wanneer de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is de overeenkomsten met 
opdrachtnemer volledig conform deze wet na te komen. De wederpartij zal opdrachtnemer vrijwaren voor diens 
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden wegens het niet naleven door de wederpartij van zijn 
verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet. Opdrachtnemer heeft het recht de door 
de wederpartij ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonbelasting, waarvoor 
opdrachtnemer ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is aan de wederpartij te betalen 
door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Opdrachtnemer heeft 
het recht deze bedragen op een G-rekening te storten zonder schriftelijke aankondiging. Onverminderd het in 
het voorgaande bepaalde is opdrachtnemer na de wederpartij in gebreke te hebben gesteld, een en ander per 
aangetekende brief met een termijn van 10 werkdagen waar binnen alsnog kan worden nagekomen, gerechtigd de 
hierboven bedoelde bedragen aan premie sociale verzekering en loonbelasting van de onderaanneemsom in te 
houden en namens de wederpartij rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging c.q. de ontvanger der directe 
belastingen te voldoen. In gevallen als in de vorige drie zinnen bedoeld, is opdrachtnemer door betaling hiervan 
jegens de wederpartij gekweten voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 20 Tekortkoming en ontbinding
20.1 Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij brief met 
onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever ontbinden, 
indien:
a) opdrachtgever surseance van betaling, faillissement of de Wettelijke regeling Schuldsanering Natuurlijke 
Personen aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement 
aanbiedt, de opdrachtgever strafrechtelijk is veroordeeld, de DGA onder curatele is geplaatst, de zeggenschap of 
meerderheidsaandelen van opdrachtgever verandert of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd. 
Opdrachtgever doet een voorstel tot afkoop van haar schulden bij opdrachtnemer en/of derden;
b) de opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit of 
anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest.
c) de opdrachtgever een of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 10 werkdagen, nadat opdrachtnemer bij aangetekende brief 
hiertoe gemaand heeft, opheft;
d) na het sluiten van de overeenkomst van opdrachtnemer ter kennis genomen omstandigheden opdrachtnemer 



goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
e) opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor 
de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
In genoemde gevallen worden alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever direct volledig opeisbaar 
en is opdrachtnemer gerechtigd alle overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, verdere leveringen op te schorten en/of volledige betaling van alle vorderingen te 
eisen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige vergoeding van alle vermogensschade en andere 
schade.

Artikel 21 Toepasselijk recht en geschillen
21.1 Op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met opdrachtnemer 
gesloten overeenkomsten kunnen slechts ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het 
arrondissement Oost-Brabant.
21.3 Voor zover enige tussen partijen geldende bepaling wegens strijd met enige rechtsvoorschriften nietig zou 
zijn, blijven de rechten en verplichtingen tussen partijen overigens onaangetast, met dien verstande, dat partijen in 
dat geval gehouden zijn om zich te gedragen overeenkomstig verbintenissen en verplichtingen die het effect van 
de nietige bepaling zoveel mogelijk benaderen, zonder in strijd met enig rechtsvoorschrift.

Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 Indien en voor zover bepalingen in een contract of in deze voorwaarden onverbindend worden verklaard, zal 
daarvoor de wettelijke regeling in de plaats treden die het meest aansluit bij de strekking van die bepalingen. De 
overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
22.2 Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing blijft 
steeds de versie van de algemene voorwaarden ten tijde van het tot stand komen van het met de opdrachtgever 
gesloten overeenkomst.

SOLPLUS BOUWSTOFFEN B.V.
Tribes Eindhoven Airport
Flight Forum 840  5657 DV Eindhoven The Netherlands
KvK-nummer 53456629
T +31 (0)40 303 1900  E info@solplus.nl
 I www.solplus.nl


