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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN GROND- EN KABELWERKEN H.J. VAN DORP B.V. TE VLAARDINGEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24179899

1.

Toepasselijkheid voorwaarden

1.1

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze onderhandelingen, offertes op alle overeenkomsten waarbij wij betrokken zijn, die door ons zijn uitgebracht of waarbij wij partij zijn.

1.2

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over zaken, materialen, leveranties gelden de betreffende bepalingen ook, voorzover
mogelijk, voor door ons verleende diensten. Deze voorwaarden zijn, voor zover mogelijk, ook van toepassing op de inkoop van goederen en diensten door ons.

1.3
1.4

Onze wederpartij bij deze transacties wordt hierna aangeduid als "opdrachtgever".
Zodra onderhavige algemene voorwaarden tussen ons en opdrachtgever van toepassing zijn, dan blijven deze automatisch van
toepassing op alle nieuwe overeenkomsten tussen ons en opdrachtgever, tenzij partijen alsdan uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeenkomen. Voorts zijn deze algemene voorwaarden voor zover van toepassing ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien wij overgaan tot wijziging van onderhavige algemene voorwaarden, zijn deze gewijzigde algemene voorwaarden met ingang van alle transacties volgend op de deponering bij de Kamer van Koophandel en/of Rechtbank
van toepassing. Opdrachtgever verklaart reeds nu voor alsdan in te stemmen met deze gewijzigde algemene voorwaarden, tenzij de opdrachtgever alsdan schriftelijk, voor het aangaan van de betreffende transactie, hiertegen bezwaar maakt.

1.5

Alle opdrachten worden uitsluitend door ons aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek
en artikel 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek. In afwijking van artikel 7:411 Burgerlijk Wetboek is opdrachtgever bij voortijdige opzegging zonder dat sprake is van verzuim aan onze zijde de volledige opdrachtsom verschuldigd.
2.

2.1
2.2

Aanbiedingen

Onze aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend.
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat wij de acceptatie van de opdracht aan opdrachtgever schriftelijk hebben bevestigd,
of wanneer wij feitelijk uitvoering geven aan een gegeven opdracht.

2.3

Door ons verstrekte tekeningen en gegevens, zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk,
doch voor ons niet juridisch bindend. Niet-buitensporige verschillen die zijn ontstaan bij het geleverde, leveren geen toerekenbare
tekortkoming op van onze zijde.

2.4

Aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn het eigendom van ons en mogen zonder onze toestemming niet aan
derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

-1-

Definitieve versie d.d. 2 juli 2007
3.
3.1

Levering en uitvoeringstermijn
De levertijd alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, waaronder begrepen het verstrekken van
adviezen e.d., wordt door ons bij benadering vastgesteld. Een overeengekomen termijn is voor ons slechts bindend indien zulks
schriftelijk met zoveel woorden door ons is verklaard.

3.2

De termijn waarbinnen de uitvoering van de werkzaamheden moet zijn verricht c.q. de zaken moeten zijn geleverd, vangt aan de
uitvoering daadwerkelijk van start is gegaan, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en opdrachtgever ook overigens aan al zijn verplichtingen tot op dat moment
heeft voldaan.

3.3

Overschrijding van de door ons bij benadering vastgestelde levertijd c.q. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, geeft opdrachtgever geen recht op het niet, niet behoorlijk c.q. niet tijdig nakomen van enige jegens ons aangegane verplichting, noch op
het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst.

3.4

Wij zijn niet gebonden aan de (leverings)termijnen die, vanwege buiten onze macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Stagnaties veroorzaakt door derden zijn voor
rekening van de opdrachtgever. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever
in overleg treden.

3.5

Indien stagnatie door derden wordt veroorzaakt, behouden wij ons het recht voor de met opdrachtgever overeengekomen termijn
op te schorten tot het moment van beëindiging van de stagnatie en de termijn te verlengen met de tijd van de duur van de vertraging.

3.6

Wij zijn gerechtigd onze levering c.q. werkzaamheden op te schorten in geval opdrachtgever met tijdige betaling van (eerdere) levering/werkzaamheden in gebreke is, en wel tot het tijdstip dat opdrachtgever al het aan ons verschuldigde volledig zal hebben voldaan.

4.

Eigendomsvoorbehoud
We behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde en nog te leveren zaken tot het moment dat de opdrachtgever
aan al haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, wordende hieronder uitdrukkelijk begrepen algehele betaling van vergoedingen
en kosten. Zolang het eigendomsvoorbehoud als hiervoor bedoeld voortduurt, zijn wij onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd de
bedoelde zaken zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen, ongeacht verdere acties jegens de opdrachtgever. Het hiervoor
bedoelde laat onverlet het overige in deze overeenkomst bepaalde, met name ten aanzien van risico-overgang.

5.
5.1

Overmacht
Indien overmacht de uitvoering van een overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn wij bevoegd de overeenkomst te annuleren
zonder dat dit aan opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding.

5.2

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan het niet, niet tijdig of niet goed ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen nodige zaken van onze leveranciers, ongeval of ziekte van personen (in dienst van ons of anderen) waarvan wij ons bedienen,
ijsgang, staking of enige andere bedrijfsbelemmerende (collectieve) actie, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering van energie, invoerbelemmering en brand.
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6.
6.1

Reclames
Reclames terzake van zichtbare gebreken aan geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dienen terstond bij aflevering/voltooiing van de betreffende werkzaamheden, maar uiterlijk binnen acht dagen na de levering/voltooiing aan/bij opdrachtgever bij aangetekende brief aan ons te worden gedaan. Voor niet-zichtbare gebreken geldt een termijn van acht dagen na ontdekking van het gebrek. Bij gebreke van tijdig reclameren worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd c.q. onze werkzaamheden te hebben verricht. Ieder recht om te reclameren ter zake van het leggen van kabels vervalt één jaar na het moment van aflevering/ voltooiing van de werkzaamheden.

6.2

Indien opdrachtgever meent gebreken te hebben geconstateerd, dient opdrachtgever ons te allen tijde en binnen de in 6.1. genoemde termijn in de gelegenheid te stellen om ter plaatse de vermeende gebreken vast te stellen en/of te (doen) onderzoeken
en voorts – indien dat nog mogelijk is – ons in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd c.q. onze werkzaamheden te hebben verricht en vervalt ieder recht om te reclameren.

7.

Aansprakelijkheid

7.1

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet-volledige of niet deugdelijke nakoming van enige overeenkomst waarbij wij
partij zijn - ook niet ten aanzien van (eigendommen van) derden - nog voor enige andere schadetoebrenging (ook niet voor de
schade die is ontstaan wegens het afbreken van de onderhandelingen), tenzij aan onze zijde sprake is van opzet of grove schuld.

7.2

Voor het geval wij, ondanks het voorgaande, desalniettemin aansprakelijk zijn voor schade, dan zal deze aansprakelijkheid - voor
zover rechtens toelaatbaar - te allen tijde beperkt zijn tot de dekking van de door ons gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het gegeven geval.

7.3

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.4

Indien wij aansprakelijk zijn en wij ons niet tegen de vermogensrechtelijke gevolgen daarvan hebben verzekerd dan wel in redelijkheid niet hebben kunnen verzekeren, zal onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de vergoeding tot betaling waarvan opdrachtgever voor de betreffende opdracht gehouden is.

7.5

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade onverwijld na het ontdekken daarvan schriftelijk bij ons meldt.

7.6

Wij zijn niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van, zowel bestaande als door opdrachtgever voorgeschreven, materialen en constructies waarop of waaraan de door ons uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.

7.7

De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. de beperking hiervan volgens deze voorwaarden, geldt onverschillig of de schade is
veroorzaakt door onze ondergeschikten dan wel door niet ondergeschikten die in onze opdracht werkzaamheden ter uitoefening van ons bedrijf hebben verricht.

7.8

Elk recht van opdrachtgever om ons in vrijwaring aan te spreken uit hoofde van tegen opdrachtgever ingestelde aanspraken, is
uitgesloten. Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van ons mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van
werkwijzen, welke aan ons door of vanwege opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.
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8.
8.1

Prijzen en betaling
De door ons geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8.2

Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van de overeenkomst gelden. Wij behouden ons
het recht voor aan opdrachtgever prijsverhogingen in rekening te brengen evenredig aan prijsverhogingen door onze leveranciers
en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen en fluctuerende koperprijzen.

8.3

Tenzij op de factuur anders is vermeld, dient de betaling van de werkzaamheden en de geleverde zaken, zonder korting of schuldverrekening, te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.

8.4

Bij overschrijding van de op de factuur of anderszins vermelde betalingstermijn is rente verschuldigd van 1% voor elke maand of
gedeelte daarvan dat later wordt betaald. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

8.5

Bij nalatigheid in de betaling komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal het incassotarief, geadviseerd of te adviseren door de Nederlandse
Orde van Advocaten te 's-Gravenhage vermeerderd met rente, echter met een minimum van € 250,00, te vermeerderen met BTW,
per factuur. Deze kosten zijn zonder nadere aanmaning opeisbaar zodra wij de vordering ter incasso uit handen hebben gegeven.
Werkelijk gemaakte proceskosten, voor zover deze het door de rechter toegewezen bedrag aan proceskosten te boven gaat, zullen
door opdrachtgever volledig aan ons worden vergoed.

9.

Zekerheid
In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, van staking van betaling en indien na totstandkoming van de overeenkomst
gegronde twijfel ontstaat omtrent de juiste nakoming door opdrachtgever van diens verplichtingen, is deze verplicht op ons eerste
verzoek zekerheid voor betaling te stellen resp. een voorschot te betalen. Het niet voldoen aan deze verplichting zal als een tekortkoming in de nakoming worden beschouwd en geeft ons het recht:
a.

onze werkzaamheden te staken c.q. op te schorten. Het deel van de overeengekomen vergoeding dat correspondeert met de
reeds verrichte werkzaamheden of het reeds geleverde, wordt onmiddellijk opeisbaar,

b.

de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij wij aanspraak kunnen maken op schadevergoeding tenminste gelijk aan het totale bedrag dat opdrachtgever krachtens de
overeenkomst aan ons was verschuldigd.

10.

Medewerking door opdrachtgever

10.1

Alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen zal opdrachtgever ons
steeds tijdig verschaffen en opdrachtgever zal alle medewerking verlenen.

10.2

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter
beschikking van ons staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij in ieder geval
het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en hebben wij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens
onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

10.3

Ingeval onze medewerkers op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door
de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten zorgdragen. Opdrachtgever zal ons vrijwaren voor aanspraken van derden,
medewerkers van ons daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg
is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

10.4

Aanbiedingen zijn erop gebaseerd dat onze medewerkers onbelemmerd en zonder vertraging de werkzaamheden kunnen verrichten. Indien een constante voortgang niet realiseerbaar is tengevolge van oorzaken waaraan wij geen schuld hebben, zijn wij gerech-
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tigd de kosten van de vertraging tegen de op dat moment bij ons gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Onder kosten zijn onder meer begrepen de kosten van het beschikbaar houden van medewerkers en materieel gedurende de duur
van de vertraging.
10.5

Opdrachtgever zal er voor instaan dat er gedurende de uitvoering van de opdracht een begeleider op de locatie aanwezig is, die
bevoegd is namens opdrachtgever instructies te geven en/of vragen van onze medewerkers te beantwoorden over de wijze van uitvoering van de opdracht. Bij afwezigheid van een begeleider van opdrachtgever ligt het risico van mogelijk door onze medewerkers
gemaakte fouten volledig bij opdrachtgever. De kosten van herstel van die fouten komen in dat geval voor rekening van opdrachtgever.

11.
11.1

Geheimhouding
Opdrachtgever is verplicht alle informatie die zij van of over ons, onze producten c.q. diensten, onze klanten en relaties, verneemt
en waarvan zij het vertrouwelijk karakter wist of dient te vermoeden strikt geheim te houden en alleen aan haar personeelsleden
en adviseurs te verstrekken indien zulks met toestemming van ons geschiedt, waarbij aan deze personen eveneens geheimhouding
dient te worden opgelegd.

11.2

Indien opdrachtgever handelt in strijd met lid 1 van dit artikel, waarbij een handeling van de hiervoor bedoelde personeelsleden en
adviseurs wordt toegerekend aan opdrachtgever, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigde boete van € 100.000 (zegge: één honderd duizend euro) jegens ons, zulks onverminderd de overige rechten
die wij hebben, hieronder uitdrukkelijk begrepen het eisen van schadevergoeding voorzover deze bedoelde boete overtreft.

12.

Annulering
Indien en zodra wij zijn aangevangen van de uitvoering van de opdracht welke opdrachtgever aan ons heeft verleend, is de opdrachtgever, indien zij alsnog, om welke reden dan ook de order annuleert, verplicht tot terstonte betaling van de overeengekomen
vergoeding alsmede alle overige kosten welke wij als gevolg van de annulering maken.

13. Beëindiging
Indien opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surcéance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt
verklaard of faillissement aanvraagt, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem/haar van toepassing wordt verklaard, of opdrachtgever anderszins insolvent raakt; ten laste van opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd; de opdrachtgever zijn/haar onderneming op welke wijze dan ook eindigt, fuseert of splitst; de opdrachtgever op welke wijze dan ook
wordt ontbonden of geliquideerd; de opdrachtgever haar onderneming overdraagt, althans (in gedeelten) een aanmerkelijk onderdeel/onderdelen daarvan, dan wel (een gedeelte van) de zeggenschap over haar of haar onderneming op welke wijze dan
ook vervreemd; de opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet nakomt, in
dit laatste geval doch niet dan nadat de opdrachtgever is gebreke is gesteld en gedurende twee weken nadien niet alsnog haar
verplichtingen is nagekomen, zijn wij gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig
jegens de opdrachtgever of derden te worden, gerechtigd de overeenkomsten die bestaan tussen ons en de opdrachtgever per
direct op te zeggen, zulks onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot volledige schadevergoeding aan ons. Indien de
overeenkomst eindigt als gevolg het hiervoor in dit artikel bepaalde, zullen alle bedragen, die de opdrachtgever aan ons verschuldigd is of zal blijken te zijn uit hoofde van overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever of de uitvoering daarvan, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar zijn. Beëindiging van een overeenkomst ingevolge het voorgaande laat ieder recht op nakoming van jegens ons bestaande verplichtingen dan wel enige aanspraak van ons op schadevergoeding onverlet.
14.

Geschillen

14.1

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2

Voor zover uit dwingend recht niet anders voortvloeit, zullen allegeschillen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de
Rechtbank te Rotterdam.
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15.

Overig
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven
de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest
nabij komt. Wij zijn gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal van toepassing zijn vanaf het moment dat wij de
opdrachtgever ter zake schriftelijk hebben geïnformeerd.

Namens Grond- en Kabelwerken H.J. van Dorp B.V.
(ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24179899)

Mr D. Poot, advocaat

Leiden, 2 juli 2007

Mr D. Poot
Poot & Buys Advocaten
Mariënpoelstraat 69a
2334 CX Leiden
Postbus 2331
2301 CH Leiden
Tel: (071) 5173424
Fax: (071) 5172653
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