
 
 

 
 
 
 
 
1 ALGEMEEN 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten betreffende alle werkzaamheden, leveringen en diensten en de 
daarbij gebruikte materialen van Concoat B.V., hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, 
en haar wederpartij, hierna te noemen: “Opdrachtgever”, tenzij partijen uitdrukkelijk 
schriftelijk anders overeenkomen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts 
geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn 
aanvaard. 
1.2 Deze algemene voorwaarden zullen eveneens van toepassing zullen zijn op 
vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe te sluiten overeenkomsten, 
behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer van is 
afgeweken. 
1.3 Opdrachtnemer voert werkzaamheden uitsluitend uit op instructie en onder regie 
van de Opdrachtgever. Opdrachtgever draagt bij het verlenen van de opdracht 
Opdrachtnemer, of door Opdrachtnemer aangewezen derden, de volledige 
verantwoordelijkheid voor de tijdige en deugdelijke verstrekking van alle gegevens en 
informatie waartoe hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te 
weten dat deze voor Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer aangewezen derden 
van belang zijn. 
2. AANBIEDINGEN, OPDRACHT EN OVEREENKOMST 
2.1 Alle aanbiedingen van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, ongeacht de vorm waarin 
de aanbieding is gedaan. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na 
het uitbrengen van een nieuwe aanbieding. 
2.2 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt ieder geval tot 
stand indien Opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. 
2.3 Al onze aanbiedingen m.b.t. asfaltwerken zijn gebaseerd op de meest recente 
versie van de Standaard RAW Bepalingen. 
2.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of uitbreidingen van de aanbieding of opdracht 
dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen tussen partijen. 
Opdrachtnemer heeft het recht om aan de inwerkingtreding van de overeenkomst 
de voorwaarde te verbinden van de ontvangst van een door de Opdrachtgever 
ondertekende aanbieding en/of orderbevestiging. Voor leveranties, werkzaamheden 
en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien de aard en beperkte omvang geen 
offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als 
opdrachtbevestiging beschouwd. 
2.4 Door het accepteren van aanbiedingen, het doen van bestellingen en het geven van 
opdrachten, doet Opdrachtgever afstand van zijn algemene of andere voorwaarden 
en aanvaardt hij de toepasselijkheid van deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden. 
2.5 Opdrachtnemer mag afgaan op de verstrekte gegevens zonder gehouden te zijn de 
nauwkeurigheid, de juistheid en volledigheid van die gegevens te onderzoeken of 
nader te informeren. Opdrachtgever is tegenover Opdrachtnemer aansprakelijk voor 
alle schade en kosten die voortvloeien uit het feit dat de van zijn zijde verstrekte 
gegevens onjuist en/of onvolledig zijn geweest. 
2.6 Voor de vaststelling van de omvang van de opdracht en de leveringsverplichting is 
uitsluitend beslissend hetgeen schriftelijk is vastgelegd in de door Opdrachtnemer 
aanvaarde opdracht of in de orderbevestiging, alsmede de daarbij behorende 
bescheiden, zoals tekeningen en dergelijke documenten. Monsters, beschrijvingen, 
afbeeldingen en publicaties gelden uitsluitend als indicatie van de hoedanigheid van 
de te leveren goederen. Deze kunnen echter van het voornoemde afwijken. Eventuele 
afwijkingen geven de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling te 
weigeren. 
2.7 Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen de Opdrachtnemer en twee 
of meer opdrachtgevers, zijn alle opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor 
nakoming van de overeenkomst. 
2.8 Deze bepalingen zijn ook van toepassing indien Opdrachtgever een overeenkomst tot 
stand brengt via elektronische weg. Opdrachtnemer is niet verplicht voorafgaande 
aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg aan Opdrachtgever 
informatie te verstrekken over de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal 
komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn, het al dan niet 
archiveren van de overeenkomst en hoe een eventueel archief voor de Opdrachtgever 
te raadplegen zal zijn, de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten, de 
gedragscodes waaraan Opdrachtnemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop 
deze voor de Opdrachtgever te raadplegen zijn. 
2.9 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het verzenden van de ontvangst- of 
orderbevestiging aan Opdrachtgever. 
3. PRIJS EN PRIJSVERREKENING 
3.1 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op levering en/of uitvoering onder normale 
omstandigheden en gedurende de voor de Opdrachtnemer normale werktijden. 
3.2 De door Opdrachtnemer vermelde prijzen zijn dagprijzen en exclusief BTW, tenzij 
anders vermeld. 
3.3 Alle kosten waarvan niet in de overeenkomst is bepaald dat zij voor rekening van de 
Opdrachtnemer komen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Hieronder vallen 
mede de kosten die voortvloeien uit het feit dat: 
(a) de levering en/of uitvoering van het werk niet op het afgesproken tijdstip kan 
beginnen, of de levering of het werk niet geregeld of zonder onderbreking 
kan worden uitgevoerd als gevolg van omstandigheden die niet aan de 
Opdrachtnemer zijn te wijten; 
(b) de door of vanwege de Opdrachtgever verstrekte gegevens, maten of tekeningen 

onjuist zijn of niet tijdig zijn verstrekt. 
3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen aan 
wijzigingen in lonen, grondstof-/materiaalprijzen, tarieven, belastingen, heffingen, 
overheidslasten en/of wisselkoersen c.q. valuta’s die optreden na het tot stand 
komen van de overeenkomst. Voorts heeft Opdrachtnemer het recht om een nieuwe 
verrekenprijs vast te stellen indien de hoeveelheden/waarde van de daadwerkelijke 
levering en/of uitvoering lager uitvalt dan de aangeboden levering en/of uitvoering. 
Het in de vorige zin bedoelde recht ontstaat bij een verschil van 10% of meer. 
3.6 In geval van werkzaamheden in combinatie worden gesproeide hoeveelheden 
afgerekend volgens sproeicomputer registratie dan wel sproeirapport gegevens. 
Indien gewogen, gelden de gewogen hoeveelheden volgens geijkte weegbrug als basis 
voor afrekening. Bij gecombineerde tankleveringen geschiedt dit eveneens op basis 
van een weging of, bij afwezigheid van een weegbrug, op basis van peilstokaflezing. 
4. LEVERTIJD 
4.1 De termijn waarbinnen de door Opdrachtnemer te leveren goederen moeten worden 
geleverd en/of de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden moeten 
zijn uitgevoerd, vangt aan zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor 
de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van Opdrachtnemer zijn en de 
Opdrachtgever ook overigens aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst 
heeft voldaan. 
4.2 De vermelde levertijden zijn bij benadering vastgesteld, tenzij dit uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen 
aan overschrijding van de vermelde levertijd. Hierbij wordt in het bijzonder gedoeld 
op enig recht op schadevergoeding, opschorting van enige jegens Opdrachtnemer 
aangegane verplichting, dan wel op het verrichten of doen verrichten van 
(vervangende) werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 
4.3 Opdrachtnemer heeft het recht om in delen te leveren. De deelleveranties kunnen 
afzonderlijk worden gefactureerd. Het afgeleverde is vanaf het moment van aflevering 
voor risico van Opdrachtgever, daaronder begrepen het risico van schade, tenietgaan 
of achteruitgang. 
4.4 In aanvulling op het in art. 4.1 bepaalde is de Opdrachtgever in geval van warm asfalt 
verplicht om uiterlijk 24 uur voor aanvang van de overeengekomen datum van levering 
mee te delen: 
(a) Waar de levering moet worden uitgevoerd; 
(b) Hoe laat de levering moet plaatsvinden; 
(c) Wanneer de levering moet worden uitgevoerd; 
(d) Het door Opdrachtgever gewenste voertuig; 
(e) Eventuele overige instructies of beperkingen met betrekking tot de 
dienstverlening; 
(f) Eventuele extra hulpmiddelen die benodigd zijn. 
5. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
5.1 De door Opdrachtnemer geleverde goederen en aangevoerde materialen blijven 
eigendom van de Opdrachtnemer, totdat de Opdrachtgever volledig aan zijn 
verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud staat 
los van de overgang van alle risico’s van de Opdrachtnemer naar de Opdrachtgever 
op het moment van aanvoer op het werk. Tot deze risico’s worden in ieder geval de 
volgende gerekend: risico van verlies en/of beschadiging der goederen en materialen 
ongeacht de oorzaak, alsmede het risico op schade veroorzaakt door deze goederen 
en/of materialen. 
5.2 Uitsluitend na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is Opdrachtgever 
bevoegd de goederen en/of materialen aan derden te verpanden of het eigendom 
daarvan over te dragen. Voor zover vereist verleent Opdrachtgever hiermee een 
onherroepelijke machtiging aan Opdrachtnemer om de geleverde goederen en/of 
materialen terug te nemen, zo nodig door demontage, indien Opdrachtgever niet aan 
haar betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer voldoet. Opdrachtgever dient 
Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte te stellen, indien derden beslag willen 
(laten) leggen of reeds hebben gelegd op geleverde en nog onbetaalde goederen, 
althans indien hij van het voornemen hiertoe op de hoogte is. 
5.3 Alle door Opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen, modellen en overige op de overeenkomst betrekking hebbende 
stukken blijven, evenals zijn werktuigen en gereedschappen, te allen tijde zijn 
eigendom. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de door Opdrachtnemer 
vervaardigde of verstrekte gegevens en/of voorwerpen te kopiëren of anderszins te 
verveelvoudigen. 
6. MEERWERK 
6.1 Als meerwerk worden beschouwd alle door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden 
en leveranties welke niet in de opdracht en leveringsverplichting 
van Opdrachtnemer zijn begrepen, alsmede alle door Opdrachtgever gewenste 
wijzigingen daarop. 
6.2 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het verrichten van meerwerk, voordat daartoe 
een overeenkomst tot stand gekomen is op de wijze als bedoeld in artikel 2. Het staat 
Opdrachtnemer vrij om mondelinge opdrachten tot het verrichten van meerwerk te 
aanvaarden, waarbij zij uitdrukkelijk het recht voorbehoudt om naderhand 
vergoeding van de meerkosten en termijnverlenging te verlangen. Door het geven van 
mondelinge opdrachten tot het verrichten van meerwerk aanvaardt Opdrachtgever 
welbewust (en volledig) het risico dat de met de uitvoering gemoeide kosten en 
tijd niet, althans niet volledig, binnen de overeengekomen prijs en uitvoeringstijd 
gerealiseerd kunnen worden. 
6.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn voorts dezelfde bepalingen 
van toepassing, welke op de oorspronkelijke overeenkomst van toepassing zijn, tenzij 
partijen schriftelijk anders overeenkomen



7. HUUR 
7.1 Het gebruik van huurmateriaal is te allen tijde voor risico van Opdrachtgever. 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van onjuist 
gebruik. Opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor gebreken die het 
gehuurde huurmateriaal ondanks onze zorgvuldige controle mocht vertonen. Voor 
rekening van Opdrachtgever zijn alle aan het directe gebruik van het huurmateriaal 
verbonden kosten (waaronder bijvoorbeeld ook leges, boetes, gerechtskosten of 
reparaties aan banden), tenzij deze kosten voortvloeien uit omstandigheden die 
voor risico van Opdrachtnemer dienen te komen. Tevens zijn transportkosten en 
schoonmaakkosten voor rekening van Opdrachtgever. 
7.2 Huurmateriaal dient schoon, onbeschadigd en compleet te worden ingeleverd. De 
huurprijs zal achteraf worden verrekend. Uitsluitend normale gebruikersslijtage is voor 
rekening van Opdrachtnemer. 
7.3 Opdrachtgever is verplicht iedere omstandigheid of gebeurtenis waaruit schade 
voortvloeit of kan voortvloeien onmiddellijk aan de Opdrachtnemer mee te delen, 
tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Opdrachtgever zal zich houden aan 
aanwijzingen van de Opdrachtnemer. 
7.4 Opdrachtgever is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor verlies, diefstal en 
beschadiging. Schade aangericht tijdens de huurperiode komt voor rekening van 
Opdrachtgever. Reparaties zullen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. 
7.5 Verlenging van de huurtermijn dient voor afloop van de afgesproken huurtermijn te 
worden gemeld. Opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen tijdens de huurperiode 
door te geven. 
8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID 
8.1 Opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren 
op eventuele zichtbare tekorten en/of gebreken. Opdrachtgever dient alle 
tekortkomingen onmiddellijk te vermelden op de leveringsbron, althans uiterlijk 
binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde schriftelijk aan Opdrachtnemer 
kenbaar te maken. In alle andere gevallen wordt het geleverde in goede staat te zijn 
ontvangen. 
8.2 Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat Opdrachtgever 
het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk 
aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke 
aanspraak ter zake. 
8.3 Alle ter beschikking gestelde apparatuur moet vakkundig worden gebruikt en mag 
onder geen enkele omstandigheid voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd 
is worden aangewend. Vanaf de dag dat de apparatuur aan Opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld tot de dag dat deze weer in het bezit is van Opdrachtnemer, 
is Opdrachtgever hiervoor volledig aansprakelijk, ook voor door derden aan de 
apparatuur toegebrachte schade. 
8.4 Eventuele garanties vervallen indien een (gebruiks)aanwijzing niet (naar behoren) is 
opgevolgd, het geleverde onoordeelkundig is behandeld dan wel is gebruikt of het 
gebruik van het geleverde niet in overeenstemming is met (wettelijke) voorschriften 
of regelgeving. Verder wordt geen garantie verstrekt voor gebreken die het gevolg zijn 
van normale slijtage of veranderingen aan de geleverde zaken die zijn aangebracht 
door Opdrachtgever en/of derden. 
8.5 Ingeval van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming 
van de overeenkomst, zal Opdrachtgever hem in de gelegenheid stellen om binnen 
een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is 
Opdrachtnemer nimmer tot verdergaande schadevergoeding van welke aard dan ook 
gehouden. 
8.6 De voldoening door Opdrachtnemer aan de verplichting in het garantiecertificaat 
geldt als enige en algehele schadevergoeding. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk 
voor schade vanwege uitvoering van een werk of levering van producten indien 
melding daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 maanden, na 
uitvoering of levering plaatsvindt. 
Eventuele schade bevat nimmer gederfde winst, verminderde opbrengst, indirecte of 
gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en dergelijke en is maximaal het 
bedrag van de factuurwaarde van de dienstverlening of leverantie exclusief BTW. 
8.7 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
aanwijzingen van Opdrachtgever of van derden - voor zover deze namens 
Opdrachtgever handelen-  welke afwijken van de in de overeenkomst beschreven 
uitvoering. 
8.8 Het beweerdelijk niet nakomen door Opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen 
ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichtingen, welke voor hem voortvloeien uit 
enige met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst. 
8.9 Indien Opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens deze 
algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk mocht 
worden gesteld, zal Opdrachtgever hem te dezer zaken volledig vrijwaren en hem alles 
vergoeden wat hij aan derden uit dien hoofde dient te voldoen. 
8.10 In geval van leveranties kan Opdrachtnemer slechts aansprakelijk worden 
gehouden voor enige schade als de Opdrachtnemer de goederen zelf heeft verwerkt, 
althans voor zover de goederen (nog) niet zijn verwerkt. 
8.11 Alle oorzaken waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, voorzien of 
onvoorzien, waardoor de overeenkomst niet tijdig of niet zonder bovenmatig 
bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren, zullen als een niet-toerekenbare 
tekortkoming gelden. Hieronder wordt mede begrepen werkstakingen, ziekte en/ 
of ongeval van (gespecialiseerd) personeel, in wier vervanging in redelijkheid niet op 
korte termijn kan worden voorzien. 
8.12 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade, die Opdrachtgever of 
derden mogen lijden, wanneer hij ter zake van de dienstverlening door derden wordt 
aangesproken. Hieronder is ook begrepen schade aan derden toegebracht door 
dampen die tijdens het aanbrengen van het bindmiddel vrijkomen. 
8.13 In geval van afkeuring is Opdrachtnemer gerechtigd herkeuring te verlangen door 
een door de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever aan te wijzen erkend 
laboratorium. Opdrachtgever zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen. De 
hiervoor te bezigen monsters dienen in tegenwoordigheid van Opdrachtnemer of zijn 
gemachtigde te worden getrokken en verzonden. De uitslag van deze herkeuring is 

bindend voor partijen. 
8.14 In het geval van coatings werkzaamheden dient opdrachtgever zelf de voorhanden 
zijnde resistentie lijsten te raadplegen alvorens het behandelde oppervlakte in gebruik 
wordt  genomen. Bij twijfel zal opdrachtnemer des gewenst de leverancier raadplegen 
en om een bindend advies vragen. Mocht opdrachtgever desondanks niet 
goedgekeurde stoffen blootstellen aan de coating dan vervalt iedere vorm van garantie. 
8.15 Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het door opdrachtnemer opgeleverde, 
door derde vervalt iedere vorm van garantie.  
8.16 De garantieperiode voor coatingswerkzaamheden bedraagt 10 jaar na 
factuurdatum. Na de periode van 10 jaar wordt geacht dat de aangebrachte coating als 
water dicht kan worden beschouwd. Mechanische beschadigingen, als ook oneigenlijk 
gebruik van de coating doen de garantie laten vervallen. 

    8.17 De garantie van onze asfaltwerken is gebaseerd op de meest recente 
    versie van de Standaard RAW Bepalingen.  

9. VOORSCHRIFTEN, VEILIGHEID, GEZONDHEID EN WELZIJN 
9.1 Opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn 
van de ingeschakelde werknemers van Opdrachtnemer en hij is ten minste gehouden 
tot het treffen van de vereiste maatregelen en controles conform de ter zake 
bestaande geldende wettelijke voorschriften, instructies en eisen, en aanwijzingen van 
Opdrachtnemer, bouwdirectie of overheidsinstanties, zoals de arbeidsinspectie. 
9.2 De Opdrachtgever dient bij het uitvoeren van de opdracht zorg te dragen voor een 
veilige werkomgeving zoals wettelijk is vastgelegd in de Arbowet. De Opdrachtgever 
verstrekt op eerste verzoek van Opdrachtnemer de risico inventarisatie en evaluatie 
voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd door Opdrachtnemer of door 
Opdrachtnemer aangewezen derden. 
9.3 Opdrachtgever staat in voor betaling van alle overige belastingen, premies en/of 
lasten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst in Nederland of in enig 
ander land mochten worden opgelegd. Voor zover Opdrachtnemer mocht worden 
gesommeerd boetes, lasten, premies, belastingen te betalen waarvoor Opdrachtgever 
aansprakelijk is, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze bedragen en alle overige 
daarmee verband houdende kosten op Opdrachtgever te verhalen, welke vordering 
zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. 
9.4 Opdrachtgever zal zelf zorgdragen voor de gebruikelijke alsmede wettelijkz 
voorgeschreven verzekeringen. 
10. BETALING 
10.1 Betaling der verrichte werkzaamheden en geleverde goederen en/of materialen 
zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 
veertien dagen na de factuurdatum. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of 
schuldvergelijking - waaronder verrekening met facturen van derden - te geschieden. 
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om voor aflevering dan wel oplevering 
(deel-)betaling te verlangen. 
10.2 Indien tijdige betaling conform het voorgaande lid uitblijft zal Opdrachtgever 
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim komen te verkeren en, voor elke maand of 
gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden, boven het bedrag 
der factuur een rente verschuldigd zijn ter hoogte van de wettelijke handelsrente te 
vermeerderen met 3%. Betalingen strekken primair ter afdoening van verschuldigde 
rente en kosten en vervolgens ter afdoening van facturen, telkens eerst van de oudste 
factuur, ook al is vermeld dat de betaling ziet op andere facturen. 
10.3 Indien Opdrachtgever volgens Opdrachtnemer niet voldoet aan zijn 
betalingsverplichtingen of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, is Opdrachtnemer 
gerechtigd de leverantie en/of het werk stil te leggen totdat de betaling is geschied 
of totdat op verzoek van Opdrachtnemer zekerheid is verstrekt. Een en ander 
onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om zijn eigendomsvoorbehoud uit te 
oefenen. 
10.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de bestaande overeenkomst, zonder tussenkomst 
van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever in verzuim 
is als gevolg van niet-tijdige of niet-behoorlijke voldoening aan zijn (betalings) 
verplichtingen, in geval van faillissement of surseance van betaling, bij het stilleggen 
of de liquidatie van diens bedrijf, of als opdrachtnemer geïnformeerd wordt over 
ernstige betalingsachterstanden bij derden. 
10.5 De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, waaronder begrepen daaruit 
voortvloeiende schade, zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opschorting 
en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds 
geleverde goederen dan wel reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een 
dergelijke situatie is de vordering van Opdrachtnemer inzake het reeds geleverde dan 
wel reeds uitgevoerde werkzaamheden, onmiddellijk opeisbaar. 
10.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de vordering(en) zonder nadere 
aankondiging rechtsmaatregelen te treffen en/of ter incasso uit handen te geven aan 
een incassobureau. Opdrachtgever is door het sluiten van de overeenkomst verplicht 
tot betaling van alle kosten, ook welke Opdrachtnemer maakt bij de incasso van zijn 
vordering waaronder mede de gerechtelijke kosten, ongeacht de gehoudenheid van 
Opdrachtgever tot betaling van rente en/of schadevergoeding. 
10.7 Indien opdrachtgever in offerte uitdrukkelijk gewezen is op de betalingstermijn van 
veertien dagen , zal bij overschrijding een boete van € 100,00/dag opgelegd worden 
ongeacht de hoogte van het factuurbedrag. 
11. TOEPASSELIJK RECHT 
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht van 
toepassing. 
12. GESCHILLEN 
Alle geschillen welke voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of 
daarmee verband houdende overeenkomsten, worden met uitsluiting van de gewone 
burgerlijke rechter beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels beschreven in de 
statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland. Het 
voorleggen van een geschil schort de betalingsverplichting[en] van de Opdrachtgever 
niet op. 


