ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
6) Na oplevering is Verheij niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk. Noch voor enige andere schade tenzij
dit valt onder de garantie dan wel het geleverde in het geheel niet voldoet aan de functie waartoe het is aangekocht.
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VERHEIJ INFRA B.V. (hierna Verheij)
Sliedrecht
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1. ALGEMEEN
1) Onder ‘de opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Verheij een overeenkomst
heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
2) Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige
voorwaarden. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die voorvloeien uit nadien met Verheij gesloten
overeenkomsten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. Eventueel door de
opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3) Bepalingen uit de onderhavige voorwaarden zijn slechts dan niet van toepassing wanneer door Verheij expliciet iets anders
is vermeld.
2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1) Alle door Verheij uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
2) Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze eigendom van
Verheij en moeten deze op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder toestemming niet worden
vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3) Alle door Verheij vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
4) Alle door Verheij uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn gebaseerd op het moment van
de offerte c.q. ondertekening van de overeenkomst bekende en geldende overheidsheffingen, belastingen en milieuheffingen.
Verheij zal genoodzaakt zijn de geoffreerde alsook de overeengekomen prijs te verhogen ten gevolge van- en in verband met
overheidsheffingen, belastingmaatregelen en milieuheffingen op grond van nationale en internationale en communautaire weten regelgeving, richtlijnen en voorschriften.
5) Alle door Verheij uitgebrachte offertes en gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn gebaseerd op een uitvoering in
één werkgang en zijn gebaseerd op een uitvoering van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 16.00 uur.
6) Verheij is niet gebonden aan aanbiedingen, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen.
3. OVEREENKOMSTEN
1) Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Verheij eerst dan tot stand nadat zij een opdracht schriftelijk
heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging
wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk na verzending
door Verheij schriftelijk geprotesteerd heeft.
2) Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Verheij slechts indien deze door haar schriftelijk zijn
bevestigd.
3) Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven behoudens reclame binnen drie werkdagen na verzending van de
factuur door Verheij.
4) Overeenkomsten en wijzigingen of aanvullingen hierop, aangegaan door personeel of door tussenpersonen die handelen in
onze opdracht, zijn slechts dan bindend indien een en ander door Verheij schriftelijk is bevestigd.
4. LEVERING C.Q. OPLEVERINGSTERMIJNEN
1) Levertijden c.q. opleveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor Verheij niet bindend, doch
zullen niet excessief zijn en zijn afhankelijk van het feit of Verheij haar werkzaamheden op normale wijze kan verrichten.
2) De opdrachtgever is verplicht om de geleverde goederen en diensten bij aflevering c.q. oplevering te controleren op
eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen. Zichtbare tekortkomingen en/of beschadigingen dient de opdrachtgever
direct na aflevering c.q. oplevering te melden bij de contactpersoon van Verheij. Niet zichtbare gebreken, dienen hooguit
binnen twee weken na constatering bij Verheij te worden gemeld. Voor gebreken die niet tijdig op grond van dit artikel aan
Verheij zijn gemeld, is het recht op aanspraak bij Verheij vervallen.
5. ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT
1) Verheij heeft het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van
de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is om haar
verplichtingen na te komen.
2) Onder omstandigheden die niet door Verheij te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder
andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Verheij niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen, het weer, overstromingen of andere natuurrampen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren
gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
6. UITVOERING VAN HET WERK
1) De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn
om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.
2) De opdrachtgever zorgt ervoor dat Verheij zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan
verrichten.
3) De opdrachtgever is voorts gehouden al die voorzieningen te treffen op het terrein waarop de werkzaamheden door Verheij
dienen te worden uitgevoerd, die nodig zijn voor een vlotte en goede uitvoering van de werkzaamheden.
4) De opdrachtgever is zich er van bewust dat Verheij de opdrachtgever omtrent de geleverde zaken voldoende instructies
heeft verstrekt ten aanzien van het gebruik, de gevaren en de risico’s die het gebruik met zich mee kunnen brengen. De
opdrachtgever zal overeenkomstig de instructies handelen.
5) De opdrachtgever dient te allen tijde vooraf aan te geven als de bodemgesteldheid afwijkt van normaal, zijnde
multifunctioneel toepasbaar, vrij van bodemvreemd materiaal (puin, vuil, sintels, etc.) en niet milieu verontreinigd. Indien na de
totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen
verontreinigd zijn of de bodemgesteldheid afwijkt zoals bepaald, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de
uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
6) Verheij is gerechtigd de opdrachtgever een vergoeding in rekening te brengen terzake van door Verheij verrichte
meerwerkzaamheden in het geval de opdracht is gegeven tot het verrichten van deze meerwerkzaamheden, danwel dat het
verrichten van deze meerwerkzaamheden noodzakelijk was daar de door de opdrachtgever verstrekte opdracht onduidelijk
was c.q. onvolledig was. In het geval van dergelijke meerwerkzaamheden zal een schriftelijke opdracht niet vereist zijn.
7. KABELS EN LEIDINGEN
1) De opdrachtgever zal Verheij alvorens Verheij met de werkzaamheden is begonnen, de nodige informatie verstrekken
omtrent de aanwezigheid van kabels, leidingen e.d. in de grond waarin Verheij de werkzaamheden dient uit te voeren..
2) Indien de opdrachtgever aan Verheij heeft medegedeeld dat zich in de grond waarin Verheij de werkzaamheden dient te
verrichten, geen kabels, leidingen e.d. bevinden, zal op Verheij geen zelfstandige onderzoeksplicht rusten en is zij derhalve
niet aansprakelijk voor de schade aan kabels, leidingen e.d. die door haar toedoen mocht ontstaan. De opdrachtgever zal
Verheij in een dergelijk geval vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van door deze derden geleden schade.
3) Indien Verheij zelfstandig onderzoek dient te doen naar de aanwezigheid van kabels, leidingen e.d. in de grond, komen de
kosten verbonden aan het inwinnen van dergelijke informatie, voor rekening van de opdrachtgever.
4) Verheij heeft het recht om meerwerkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening te brengen, indien opdrachtgever heeft
medegedeeld dat er geen kabels, leidingen e.d. bevinden, maar deze toch aanwezig blijken te zijn.
8. AANSPRAKELIJKHEID
1) Verheij is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade, welke dan ook, ontstaan door
gebreken aan geleverde goederen of diensten, tenzij deze schade aan Verheij kan worden toegerekend.
2) Verheij is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit vertraging van de werkzaamheden c.q. overschrijding van de
overeengekomen datum waarop de werkzaamheden gereed moeten zijn, schade wegens verlies van gegevens, schade
wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het
verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Verheij
gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

7) Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende
bouwstoffen verontreinigd zijn of de bodemgesteldheid afwijkt zoals bepaald, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de
daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
8) Voorzover de werkzaamheden door het inwinnen van informatie als bedoeld in artikel 7, lid 3 worden vertraagd, aanvaardt
Verheij voor de gevolgen van deze vertraging geen aansprakelijkheid
10) Verheij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de aan haar door derden verstrekte informatie onjuist danwel
onvolledig blijkt te zijn.
11) De opdrachtgever vrijwaart Verheij voor alle schade die Verheij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die
verband houden met de door Verheij geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:

aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van
onrechtmatig handelen van werknemers van Verheij die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder
diens toezicht of op diens aanwijzingen;

aanspraken van derden, werknemers van Verheij daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in
diens bedrijf;

aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Verheij geleverde producten of
diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met
eigen producten, programmatuur of diensten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet
het gevolg is van gebruik, wijziging of door levering als hiervoor bedoeld.
12) In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van haar zijde, is Verheij slechts
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
Iedere aansprakelijkheid van Verheij voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde
winst.
13) De door Verheij te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst
zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door Verheij aan de opdrachtgever
gefactureerde en factureerbare bedragen.
14) Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare
tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van
Verheij in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Verheij.
9. GARANTIE
1) De garantie omvat uitsluitend de vervanging van de door Verheij geleverde zaken, welke door de wederpartij als
ondeugdelijk worden aangetoond.
2) Buiten de garanties vallen:





kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de
deugdelijkheid;
beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of
vanwege Verheij aan de geleverde zaken zijn uitgevoerd;
materialen die op voorschrift van de opdrachtgever door Verheij zijn toegepast en
waarvan Verheij schriftelijk heeft medegedeeld dat zij niet onder de garantie
vallen;
beschadigingen als gevolg van het feit dat de opdrachtgever niet bereid is Verheij
de gelegenheid te bieden alle haar noodzakelijke voorkomende wijzigingen of
herstelwerkzaamheden, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, uit te
voeren, gedurende een voor die werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk
geachte periode;

3) De gegeven garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Verheij reparaties aan het
geleverde verricht, danwel doet of laat verrichten.
10. RECLAMES
1) Klachten dienen te worden gemeld zoals gesteld in artikel 4, lid 2..
2) Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 7 dagen na factuurdatum. In geval van een
gerechtvaardigde reclame heeft Verheij de keuze tussen vervanging van de geleverde zaak, danwel aanpassing van het
factuurbedrag, danwel ontbinding van de overeenkomst.
11. BETALING
1) Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te
worden zonder enige compensatie of korting.
2) Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Verheij
gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
3) Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van Verheij een naar diens oordeel
voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de opdrachtgever hier niet binnen de gesteld termijn aan voldoet, raakt
hij direct in verzuim. Verheij heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de opdrachtgever te
verhalen.
4) In geval de opdrachtgever:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient,
danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen worden gelegd.
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. niet kan voldoen aan de criteria t.a.v. financiële krediet, waardoor Verheij het krediet niet kan verzekeren;
f. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van
zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn
bedrijf,
heeft Verheij door het enkel plaats vinden van een van de gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden of verdere leveranties op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op
grond van de door Verheij verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing ingebrekestelling nodig is in zijn
geheel te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
12. RISICO EN EIGENDOMSVOORBEHOUD
1) Zodra de zaken, onderdelen daarvan of materialen aan de opdrachtgever zijn geleverd, draagt deze het risico en de
aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, door of aan deze zaken ontstaan.
2) Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat het eigendom van zaken eerst op de opdrachtgever over; wanneer alle
aan Verheij met betrekking tot de levering van de zaken verschuldigde bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten
aan Verheij zijn voldaan.
13. RENTE & KOSTEN
1) Indien betaling niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever van rechtswege
door het enkele verloop van de termijn, zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim en is deze vanaf de vervaldatum van
de factuur een rente van 1% per (gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2) Bovendien zal de opdrachtgever buiten de hoofdsom en de hiervoor genoemde rente alle kosten ter inning verschuldigd
zijn, waaronder die van buitengerechtelijke incassokosten.
14. SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING
1) De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.
De voorzieningen, die Verheij ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk in rekening worden gebracht.
Schade die Verheij tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan haar te worden vergoed.
2) Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze voor rekening van de opdrachtgever.
3) Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Verheij vorderen, dat haar een evenredige betaling voor het
uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet
verwerkte maar wel reeds door Verheij betaalde bouwstoffen.
4) Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is Verheij bevoegd het werk in onvoltooide staat te
beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.

3) In geval van een onrechtmatige daad van Verheij, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Verheij rechtens
aansprakelijk gehouden kan worden, is Verheij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk
letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld en voor zover deze door haar
verzekering wordt gedekt.

5) De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Verheij heeft in dat geval
recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en
verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten.
Verheij zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen opdrachtgever ingevolge de opzegging
schuldig is.

4) Aansprakelijkheid van Verheij voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 8 lid 4 wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per
gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen
dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

5) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan
zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Verheij heeft gemeld.

1) Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2) Alle geschillen welke mochten ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing
zijn, worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Dordrecht behoudens het recht van Verheij om voor de op grond
van de wet bevoegd zijnde rechter te kiezen en behoudens de bevoegdheid van de sector Kanton.

