
Leveringsvoorwaarden van Roes Verreiker Verhuur te Kilder:

 
Art:1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden; # Deze leveringsvoorwaarden gelden voor 
alle door ons uitgebrachte offertes en opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of 
daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook. #  Afwijkingen op deze 
voorwaarden zijn alleen dan geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en door alle partijen 
ondertekend zijn. 

Art:2 Offertes; # De opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding 
hiervan door de opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. #De in de offerte vermelde prijzen 
zijn exclusief BTW,    tenzij anders aangegeven.  

Art:3 Verplichtingen van de opdrachtgever; # De opdrachtgever draagt zorg voor het goed 
te bereiken en berijden van de werkplek. Tevens moet de situatie op de werkplek zo dusdanig 
zijn dat er goed en veilig gewerkt kan worden. Mocht dit achteraf niet het geval zijn dan 
zullen de meerkosten in rekening gebracht worden.  # De opdrachtgever blijft ten aller tijden 
verantwoordelijk voor de te berijden ondergrond, dus ook voor de eventueel toegebrachte 
schade. De schade kan niet verhaald worden op de opdrachtnemer. # Is de terreingesteldheid 
van dusdanige aard,, dat er niet zonder groot risico gewerkt kan worden door het personeel en 
materieel te plaatse, dan heeft de  opdrachtnemer het recht om  de opdracht onuitgevoerd te  
laten en terug te keren naar zijn bedrijf. Mocht de  opdrachtnemer door eerder genoemde 
schade hebben geleden, dan mag deze in rekening gebracht worden.  

Art:4 Verplichtingen van de opdrachtnemer; # De opdrachtnemer draagt zorg voor 
deugdelijk materieel, met het daarbij inbegrepen personeel op de overeengekomen tijd en 
plaats aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. # De opdrachtnemer is verplicht de 
(wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden terzake van schade  door en met bij  de opdracht 
gebruikte machines te verzekeren, ook ten behoeve van de opdrachtgever. Deze  verplichting 
tot verzekering houd niet in een verplichting tot verzekeren  van de last.  

Art:5 Uitvoering van de   overeenkomst; # De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar 
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. # 
De opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk  door 
derden te laten uitvoeren. #De  opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 
opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of  waarvan de opdrachtgever 
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van 
de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de 
opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten  en/of de uit de  
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen. # De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, 
van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de 
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Tenzij deze onjuistheid of 
onvolledigheid voor hem/haar  kenbaar behoorde te zijn.  

Art:6  Totstandkoming en wijziging opdracht; #  Een opdracht komt tot stand door 
aanvaarding van een offerte door opdrachtgever, dan wel door aanvaarding door  
opdrachtnemer    van een verzoek tot het aangaan van een opdracht.  # Wijziging   of 
aanvulling van de opdracht bindt de opdrachtnemer slechts na  schriftelijke bevestiging 
daarvan door of aan de opdrachtnemer. 



 
Art:7  Ontbinding van de  overeenkomst; # De vorderingen van de opdrachtnemer op de 
opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen;  -Indien   na het sluiten 
van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer 
goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal 
voldoen; -Indien 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 de hierboven genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd  de verdere 
uitvoering  van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst 
over te gaan èèn en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te 
vorderen.  

Art:8 Opschorting van de opdracht; # De opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht 
met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien; -De opdrachtnemer c.q. zijn personeel of 
andere hulppersoneel bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan 
voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, asbest.  -
De situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet. -De bij de 
uitvoering van de opdracht gebruikte  hijsgereedschappen van de opdrachtgever niet aan de 
wettelijke eisen voldoen.  
                                
Art:9 Reclames en verval van rechten van opdrachtgever: #Onder reclames word  
verstaan, alle grieven van de opdrachtgever terzake van de uitvoering  van de opdracht.# 
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. #Reclames terzake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame 
spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, doch uiterlijk binnen 30  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, hierna vervalt 
tevens ook elk recht.  

Art:10 Honorarium; #1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium 
wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2,5 en 6 van   dit artikel. Indien geen 
vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-6 van dit artikel. #2 Partijen 
kunnen bij  het tot stand  komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen, 
het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten. #3 Indien geen vast 
honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van 
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven 
van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, 
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. #4 Eventuele kostenramingen zijn 
exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.  #5  Bij opdrachten met een looptijd van 
meer dan 1  maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. #6 
Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast  honorarium of uurtarief overeenkomt, is 
opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. #7 Indien de 
verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang op te zeggen.   



Art:11 Betaling; #  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het 
verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim, 
de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een 
rente verschuldigd van 3% per maand. #  In geval van liquidatie, faillissement of surseance  
van  betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar zijn. # Door de opdrachtgever  gedane betalingen strekken steeds ter 
afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede  plaats  van  
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. #  Verrekening of inhouding op facturen, 
op welke grond dan ook, is niet toegestaan. #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.  

Art:12 Incassokosten; #Is  de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van 
èèn of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter   verkrijgen van 
voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.  

Art:13 Aansprakelijkheid; # De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door 
haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de 
verzekeraar gedane uitkering. # Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat 
of de schade  niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 
opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten 
met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste 2 maanden verschuldigde 
honorariumgedeelte. #De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van 
opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.  De te hijsen  last is nooit door ons 
verzekerd, tenzij anders overeen gekomen.  

Art:14 Overmacht; #Als een tekortkoming in de nakoming van de opdracht die de 
opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, geldt iedere 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 
werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het 
onder de opdracht begrepen materieel, het in gebreke  zijn, c.q. blijven van leveranciers van 
de opdrachtnemer en calamiteiten zoals  brand bij de opdrachtnemer.   

Art:15 Geschillen; #In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de 
burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, in geval de 
rechtbank bevoegd is, worden  beslecht door de rechtbank te Zutphen. #Opdrachtnemer blijft 
echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden  voor de volgens de wet of     het 
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.  

Art: 16 Toepasselijk recht; #Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de 
opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  


