Algemene leveringsvoorwaarden Buijs Groot-Ammers Overslag B.V.
Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam, d.d. 25 augustus 2010, onder
nummer 24463505.
Art. 1 Definities
Opdrachtnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon die in het kader van zijn normale
bedrijfsuitvoering op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, zoals horizontaal/verticaal
transport, takelen, slepen; plannen en/of organiseren van overslag van goederen; vervoeren van
goederen, materiaal dan wel personeel; opslag van goederen; materiaal of ruimte ter beschikking te
stellen of welke andere daarmee verband houdende prestaties of diensten dan ook te verrichten,
een en ander in de ruimste zin van het woord.
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die bij de opdracht wederpartij van de
opdrachtnemer is.
Opdracht: iedere overeenkomst met de opdrachtnemer in het kader van diens normale
bedrijfsuitoefening.
Materiaal: materieel ten behoeve van horizontaal en verticaal transport, takelen, slepen, opslag of
overslag van goederen of personen en de daarbij behorende gereedschappen, andere voertuigen
en/of gereedschappen, die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden
gebruikt c.q. aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
Vergoeding: de tussen partijen overeengekomen vergoeding voor de opdracht, die onder andere
gebaseerd kan zijn op een vaste prijs voor de opdracht, een eenheidstarief, dan wel een uur- of
dagtarief.
Art. 2 Toepasselijkheid
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de opdrachtnemer,
alle opdrachten en/of leveringen alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende
verbintenissen, van welke aard dan ook.
2. Afwijkingen van de leveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen.
Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden waaronder ook begrepen eventuele eigen
inkoopvoorwaarden van opdrachtgever, zijn slechts geldig indien en voor zover deze
uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaande aan de desbetreffende overeenkomst door
opdrachtnemer zijn aanvaard. Deze aanvaarding brengt niet met zich mee dat die afwijkingen
ook op andere overeenkomsten met opdrachtgever van toepassing (zullen) zijn.
3. Indien één of meer bepalingen uit de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten
overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige
bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een
passende regeling die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische
resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Art. 3 Totstandkoming en wijziging opdracht
1. Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding van een aanbieding door de opdrachtgever,
dan wel door de aanvaarding door de opdrachtnemer van een verzoek tot het aangaan van een
door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2. Wijziging of aanvullen van de opdracht bindt de opdrachtnemer slechts na schriftelijke
bevestiging daarvan door of aan de opdrachtnemer.
3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet
schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven
de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt
geleverd en/of uitgevoerd dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
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Art. 4. De aanbieding
1. De opdrachtnemer stelt voor iedere opdracht afzonderlijk de vergoeding en de condities vast.
De vergoeding luidt excl. B.T.W. Deze vergoeding is uitsluitend bedoeld als de vergoeding voor
de door hem ondernomen prestatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.
2. Deelleveringen of deelprestaties geven opdrachtnemer het recht de in de aanbieding vermelde
prijzen en condities te herzien.
3. De prijzen zijn gebaseerd op levering af-bedrijf, geldend op de datum van aanbieding,
behoudens voor zover in de voorwaarden anders is overeengekomen. Onder levering af-bedrijf
wordt verstaan de levering van producten of diensten vanaf het bedrijfsterrein van de
opdrachtnemer, of een andere door de opdrachtnemer aan te wijzen locatie, deze hierna te
noemen: de “Leveringsplaats”.
4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vallen onder de vergoeding niet heffingen van
overheid -of andere instanties, zoals ter zake van in- of uitvoerrechten, accijnzen, boeten, enz.,
noch bijkomende kosten voor politiebegeleiding dan wel particuliere begeleiding,
afzettingsmateriaal of andere voorgeschreven verplichtingen van overheidswege,waaronder
tevens begrepen het stellen van garanties of zekerheden.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur van de uitvoering van de
overeenkomst de prijs te verhogen, doch uitsluitend indien en voor zover de verhoging de
objectieve resultante is van één of meer kostprijsbepalende elementen van de producten en/of
diensten zoals overheidsheffingen, algemene prijsverhogingen in grondstoffen, energie, valuta's
e.d. Deze verhoging geldt dan voor die delen van de overeenkomst die, ten tijde van die
verhoging, nog niet zijn uitgevoerd. Opdrachtnemer zal deze verhoging voor de (deel)leveringen
waarop deze verhoging betrekking heeft aan opdrachtgever meedelen.
Art. 5. Levertijden en leveringstermijnen
1. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het te leveren product of de aanvang van
de levering van de dienst of, indien dat eerder is, het moment waarop opdrachtgever de
levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben aanvaard. Als plaats van
levering geldt de “Leveringsplaats” van artikel 4 lid 3, tenzij dit schriftelijk anders is
overeengekomen. Opdrachtnemer bepaalt bij levering de volgorde en tijdstippen van
levering.
2. Leveringen van producten of diensten geschieden binnen wekelijkse leveringstijden van de
opdrachtnemer vanuit de “Leveringsplaats” van artikel 4 lid 3, zijnde maandag 6.00 uur tot
zaterdag 12:00 uur, behoudens de wettelijke nationale feestdagen, tenzij vooraf schriftelijk
anders is overeengekomen.
3. Door opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen gelden voor opdrachtnemer niet als
fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van niet
tijdige levering is opdrachtnemer dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
Bij overschrijding van fatale leveringstermijnen, dan wel bij verzuim als hiervoor bedoeld,
heeft opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding doch slechts de keuze om binnen
een door opdrachtgever daartoe te stellen redelijke termijn alsnog nakoming te verlangen,
dan wel de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
4. Opdrachtgever is verplicht de producten of diensten af te nemen binnen de daartoe in de
overeenkomst genoemde leverings- en/of afroeptermijnen.
Art. 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De uitvoeringen van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop zijn
gebaseerd op te allen tijde goed te bereiken en goed toegankelijke terreinen. Indien achteraf
blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn of niet goed toegankelijk zijn,
heeft de opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de
gemaakte meerkosten als gevolg van bovengenoemde oorzaken. De situatie op het terrein dient
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zodanig te zijn dat het materiaal goed en veilig kan worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval,
dan heeft de opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen
met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten.
2. De opdrachtgever is gehouden het materieel, aangewend voor de uit te voeren werkzaamheden
goed te beheren, wanneer dit materieel wordt gehuurd. Indien het materieel staat opgesteld op
of bij het terrein of fabriek van de opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden het materieel te
bewaren en te voorkomen dat derden of ook eigen personeel zonder vooraf verkregen
toestemming van de opdrachtnemer gebruik maakt van het materieel of gereedschappen.
3. De opdrachtgever is gehouden het bedrijfsterrein waar de werkzaamheden worden uitgevoerd,
af te sluiten mits dit mogelijk is, zodat voorkomen wordt dat schade aan materieel of
gereedschappen kan worden toegebracht als gevolg van niet afsluiten van terreinen.
Art. 7. Verplichtingen van de opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer is gehouden de in de opdracht overeengekomen leveringen van goederen of
diensten (‘werkzaamheden’) volledig en op de overeengekomen tijd uit te voeren c.q. het in de
opdracht begrepen materieel, in goede staat, en het daarin begrepen personeel op de
overeengekomen tijd en plaats aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien de
opdracht (mede) betrekking heeft op het ter beschikking stellen van ruimte(n) dien(t)en deze op
de overeengekomen tijd voor de opdrachtgever beschikbaar te zijn.
Art. 8. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Onverminderd de in deze leveringsvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de
aansprakelijkheid van opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot
vergoeding van directe schade in verband met gebreken in het geleverde, met als maximum de
factuurwaarde van dat deel dat betrekking heeft op de gebrekkige levering van producten of
diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer zelf. De
aansprakelijkheid voor personeel van de opdrachtnemer en andere hulppersonen, wordt hierbij
volledig uitgesloten.
2. Met uitzondering van de schade, als gevolg van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer
zelf, komen alle schaden, kosten en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op
enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan ook
(daaronder begrepen de opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) of
zaken (inbegrepen het materieel en gereedschappen) ook toegebracht, ten laste van de
opdrachtgever, zulks met uitzondering evenwel van schade aan het materieel, veroorzaakt
gedurende bediening door de opdrachtnemer zelf, diens personeel en/of hulppersonen van
opdrachtnemer. Indien echter de opdrachtnemer bewijst dat de schade aan het in zijn bezit
zijnde materieel is veroorzaakt uitsluitend door de schuld van de opdrachtgever en/of diens
personeel komt deze ten laste van de opdrachtgever.
3. De opdrachtnemer is hoe dan ook, nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade of
directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging, verlies van orders,
winstderving, bewerkingskosten e.d. als gevolg van een eventuele tekortkoming in de
nakoming van de opdracht.
4. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer ter zake de in artikel 7.2 en 7.3 genoemde
schade volledig te vrijwaren voor aanspraken van derden.
5. De uit artikel 7.2 en 7.3 voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de
daarmede corresponderende verplichting van de opdrachtgever zal tot vrijwaring gelden ook
ten gunste van het personeel van de opdrachtnemer en de verdere hulppersonen, die al dan
niet onder zijn directie bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, alsmede voor eventueel
door de opdrachtnemer ingeschakelde adviseurs.
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Art. 9. Opschorting en beëindiging opdracht
1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de
opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende
de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen
voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem
gerealiseerde werkzaamheden of geleverde diensten, zulks voor de waarde die daaraan in
redelijkheid moet worden toegekend.
3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees
dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de
opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,
stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf van
de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn
vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste
6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot
enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder
toekomende rechten. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het
einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de opgeschorte vereenkomst(en).
4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar,
onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door de
opdrachtnemer bespaarde kosten,
5. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs - zo geen voorafgaande
opschorting heeft plaatsgevonden - onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane
termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten,
en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin
begrepen zaken tot zich te nemen.
6. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de
overeenkomst te vorderen.
7. De opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen
opschorten indien:
a. De opdrachtnemer c.q. zijn personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de
opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan de voor de gezondheid schadelijke stoffen,
daaronder begrepen, doch niet beperkt tot asbest;
b. De situatie op de door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor de uitvoering van de
opdracht ter beschikking gestelde werkplek niet voldoet aan de
arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving.
Art. 10. Geen verplichting tot zelfuitvoering
1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen heeft de opdrachtnemer te allen tijde het
recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, in welk geval deze
leveringvoorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zijn.
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Art. 11. Annulering
1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, kan de opdrachtnemer de als gevolg hiervan
ontstane kosten dan wel het als gevolg van de annulering ontstane omzetverlies, zulks ter keuze
van opdrachtnemer, ten laste brengen van de opdrachtgever.
Art. 12. Betaling.
1. Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden ofwel à contant ten kantore
van de opdrachtnemer ofwel op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening in de
in de opdracht overeengekomen valuta. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de
datum van creditering van de betreffende rekening.
2. Verrekening of inhouding op facturen,op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
3. Bij niet-tijdige betaling(daaronder begrepen betaling van enige termijn) is de opdrachtgever, van
rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, vervolgende op het verstrijken van de
betalingstermijn, is de opdrachtgever, zonder het daartoe enige ingebrekestelling zal zijn
vereist, een rentevergoeding van 1,5% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen,
over het openstaande bedrag verschuldigd.
4. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen na schriftelijke ingebrekestelling door de
opdrachtnemer, voorts te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn
tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief
over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van
rechtskundige bijstand. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever
betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te
verlangen. Indien de opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van de
opdrachtnemer voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te
breken.
5. Deze bevoegdheid heeft opdrachtnemer ook gedurende de looptijd van de overeenkomst en
met betrekking tot vervolgovereenkomsten, indien een verminderde kredietwaardigheid van
opdrachtgever aan opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft.
Art. 13. Reclames en verval van rechten van opdrachtgever.
1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de opdrachtgever ter zake van de uitvoering
van de opdracht.
2. Indien de opdracht (mede) de ter beschikkingstelling van het materieel of ruimten omvat, dient
de opdrachtgever ter zake eventueel waarneembare gebreken terstond bij de opdrachtnemer te
reclameren en zulks nadien omgaand schriftelijk aan de opdrachtnemer te bevestigen, bij
gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door de opdrachtnemer geacht worden
te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan de opdrachtgever.
3. Reclames ter zake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en
deugdelijk gemotiveerd, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na het einde der uitvoering van de
opdracht bij de opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever
wordt geacht de opdracht te hebben goedgekeurd.
4. Elk recht van de opdrachtgever ter zake de opdracht vervalt in ieder geval indien bij niet binnen
na het einde der uitvoering van de opdracht een vordering tegen de opdrachtnemer heeft
ingesteld.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee
samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van
deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd –gehouden.
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Art. 14. Overmacht
1. Als een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, die de opdrachtnemer niet kan worden
toegerekend, geldt iedere omstandigheid en elke van de wil van de opdrachtnemer
onafhankelijke omstandigheid, waarmede de opdrachtnemer bij het aangaan van de opdracht
redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en tengevolge waarvan de normale
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd,
daaronder begrepen doch niet beperkt tot , oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
terreur, werkstaking, werkliedenuitsluiting, belemmeringen of stremmingen in vervoerswegen
te land en/of te water, zoals ten gevolge van te hoge of te lage waterstanden, wegafsluitingen,
ijsgang, gladheid, mist e.d.; buitengewone weersomstandigheden; brand; en andere ernstige
storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers; alsmede ook maatregelen
van overheidswege of bevoegde instanties; het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van
de opdrachtnemer inzake bedrijfskritische onderdelen en/of grondstoffen, waaronder
elektriciteit, gas( -olie), water.
Art. 15. Geschillen.
1. Op alle verbintenissen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen voor zover
deze geen dwingend recht bevatten.
2. Alle geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht
door de bevoegde Nederlandse rechter; zulks ter keuze van de opdrachtnemer.
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