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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN (MOBIELE) SLOOPWERKEN VAN PUINKORREL KAMPEN B.V. 

 
1. Definities en toepasselijkheid 
1.1. Definities 
1.1.1. Onder ‘aannemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan de rechtspersoon die de overeenkomst met de op-

drachtgever heeft gesloten (de besloten vennootschap Puinkorrel Kampen B.V.)  
1.1.2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, die het werk op-

draagt, of namens wie het werk wordt opgedragen. 
1.1.3. Onder ‘beheerder’ wordt verstaan de persoon die namens aannemer het beheer heeft over de bewerkingsin-

richting of de door deze aangewezen vertegenwoordiger(s). 
1.1.4. Onder ‘toezichthouder’ wordt verstaan de door de beheerder aangewezen functionaris welke de Beheerder 

vertegenwoordigt op de bewerkinstallatie. 
1.1.5. Onder ‘bouw en sloopafval’ wordt verstaan afvalstoffen die vrijkomen bij het slopen van woningen, gebouwen 

en andere bouwwerken zoals kunstwerken en wegen, in hoofdzaak bestaande uit metselpuin, betonpuin, asfalt, 
hout, kunststoffen, metalen, glas, gips, isolatiemateriaal, aanhangend grond, lege emballagematerialen, restan-
ten bouwmaterialen, onbruikbaar geworden hulpmaterialen of een combinatie hiervan. 

1.2. Toepasselijkheid 
1.2.1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband 

houdende rechtshandelingen van aannemer en opdrachtgever. 
1.2.2. De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door aannemer uitdrukkelijk van de 

hand gewezen.  
1.2.3. Indien sprake is van een overeenkomst gesloten met meer dan één opdrachtgever, zullen al deze opdrachtge-

vers hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de overeenkomst op een 
opdrachtgever rusten.  
 

2. De overeenkomst  
2.1. Indien aannemer bereid is tot het verrichten van een opdracht doet zij daartoe een schriftelijke of mondelinge 

aanbieding aan opdrachtgever. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt aannemer niet en geldt slechts als een 
uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeldt. Alle aanbie-
dingen en adviezen zijn (mede) gebaseerd op (de getrouwheid van) de door opdrachtgever verstrekte gege-
vens, die voor de juistheid van die gegevens instaat.  

2.2. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden op normale werkdagen 
en onder normale omstandigheden. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn gebaseerd op de situatie en de toe-
stand waarin het object verkeert en het aanwezig zijn van materiaal en materieel, los en vast, zoals getoond of 
aangewezen bij de opname, bezichtiging of aanwijzing. 

2.3. De aannemer zal in de aanbiedingen en prijsopgaven opnemen welke werkzaamheden zullen worden uitge-
voerd. Tot uitvoering van de omschreven werkzaamheden behoren al die werkzaamheden, die volgens het ge-
bruik in de branche geacht mogen worden in de uitvoering te zijn begrepen 

2.4. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover aannemer een opdracht schriftelijk aanvaardt of 
door aannemer uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.  

2.5. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op enige bepaling van de overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts 
indien zij schriftelijk door aannemer zijn vastgelegd en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende over-
eenkomst.  
 

3. Prijzen  
3.1. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen en toeslagen.  
3.2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor aannemer geldende financi-

ele omstandigheden. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor uitvoering 
wijzigen, heeft aannemer het recht dit door te berekenen. Indien dit tot een prijsverhoging van meer dan 15% 
leidt, kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, maar zonder enig recht op schadevergoeding.  
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3.3. Aannemer is altijd bevoegd om kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evi-
dent onjuist is en/of berust op een kennelijke verschrijving of drukfout.  

3.4. Indien opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de inhoud van de overeenkomst die aannemer op 
grond van de overeenkomst moet verrichten en aannemer van oordeel is dat deze daardoor worden verzwaard 
of uitgebreid, dan is er sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengeko-
men. Indien aannemer meent dat van meerwerk sprake is zal zij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op 
de hoogte stellen en deze informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarin aan-
nemer de gehele overeenkomst zou kunnen uitvoeren. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met uitvoe-
ring van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en consequenties, tenzij hij onmiddellijk na de be-
doelde kennisgeving bij aannemer schriftelijk bezwaar daartegen heeft gemaakt.  
 

4. Betaling, rente en kosten 
4.1. Opdrachtgever is verplicht de facturen binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. Opdrachtgever is niet 

bevoegd op deze facturen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen 
of zich te beroepen op een opschortingsrecht.  

4.2. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd van 
12% op jaarbasis vanaf de vervaldag van de betreffende factuur. De door opdrachtgever gedane betalingen 
strekken steeds in mindering op (in volgorde) de verschuldigde rente en kosten en dan op de oudste vervallen 
facturen, ook al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

4.3. In geval van verzuim van de opdrachtgever is zij voorts de in redelijkheid te maken buitengerechtelijke en daad-
werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens 
de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). 

4.4. Aannemer heeft bij gerede twijfel over de kredietwaardigheid van opdrachtgever het recht voor of gedurende 
de uitvoering van de overeenkomst afdoende zekerheid voor de betaling van haar vordering dan wel vooruitbe-
taling te verlangen. Indien de opdrachtgever daaraan niet voldoet is aannemer gerechtigd haar verplichtingen 
op te schorten c.q. de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden onverminderd haar recht op schadever-
goeding. 
 

5. Retentierecht  
Aannemer heeft jegens de opdrachtgever een retentierecht op al hetgeen zij in verband met de overeenkomst 
(van de opdrachtgever) onder zich heeft, indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt. Aannemer 
kan recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de opdrachtgever nog verschuldigd is in 
verband met voorgaande overeenkomsten.  
 

6. Termijn van uitvoering 
6.1. Alle door aannemer opgegeven termijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 

voor aannemer geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van opdrachtgever danwel 
derden, gaan in op het tijdstip waarop die prestaties door opdrachtgever danwel derden zijn verricht. De opge-
geven termijn zal door aannemer zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien dit niet lukt, zal aannemer 
opdrachtgever zo spoedig mogelijk inlichten. De opdrachtgever is verplicht een verzoek om termijnverlenging 
van de aannemer in redelijkheid te honoreren, indien dit verzoek schriftelijk wordt gedaan, tijdig voor het ver-
strijken van de termijn van uitvoering 

6.2. Bij overschrijding van de hiervoor bedoelde termijn heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding 
ter zake of op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van op-
drachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst of het betreffende gedeelte van 
de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ont-
binden voor zover dat strikt noodzakelijk is.  

6.3. De aannemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat alle voor de uitvoering 
noodzakelijke gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen etc. zijn ontvangen, en voorts de plaats 
waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, naar het oordeel van de aannemer zodanig is, dat met 
de uitvoering van het werk kan worden begonnen.  
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7. Uitvoering van de overeenkomst  
Toegang 

7.1. De bewerkinstallatie is alleen toegankelijk voor medewerkers van de aannemer. 
7.2. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat al diens medewerkers en hulppersonen zich tijdens hun aan-

wezigheid op de werklocatie strikt houden aan de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften en overige aan-
wijzingen van of namens Beheerder. 

7.3. Openingstijden 
De bewerkinstallatie is werkzaam op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur en niet gedurende zaterdagen, zon- en 
feestdagen. In overleg met de Beheerder en/of  het bevoegd gezag kunnen andere openingstijden vastgesteld 
worden gerelateerd aan de omgevingsfactoren en geluidsnormen. 

7.4. Acceptatie bouw- en sloopafval 
Alleen bewerkbaar bouw- en sloopafval wordt geaccepteerd. Voor zover deze niet meer dan 20 % (m/m) fijne 
bestanddelen (zand), 1 % (m/m) en 2% (V/V) hout en 10 % (m/m) en (V/V) ander, niet steenachtige bestandde-
len bevat. 

7.5. Bij de bewerkingsinrichting worden de volgende afvalstoffen geaccepteerd: 
- betonpuin; 
- metselwerk puin; 
- gemengd puin; 
- opgebroken verhardingsmateriaal (asfalt, klinkers, funderingsmateriaal). 

7.6. Het bouw- en sloopafval wordt per bak beoordeeld en mag (visueel herkenbaar) geen voor het milieu schade-
lijke stoffen bevatten, zoals: 

- asbesthoudend afval (zie verder hierna); 
- verontreinigde grond; 
- puin met gevaarlijke afvalstoffen; 
- puin met asfalt; 
- puin verontreinigd met roet en/of minerale olie; 
- puin met gips of cellenbeton (gasbeton); 
- huisvuil; 
- dakbedekkingmaterialen, dakmastiek, dakgrind; 
- klein gevaarlijk afval. 

In twijfelgevallen worden monsters genomen die zullen worden onderzocht op verontreinigingen. De kosten 
van het onderzoek worden doorberekend aan de opdrachtgever. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek 
mag het materiaal niet gestort worden. 

7.7. Het bouw- en sloopafval mag niet asbestverdacht zijn. Een hoeveelheid sloopafval is niet asbestverdacht indien 
dat uitsluitend bestaat uit tegels /trottoirbanden; asfalt;  afkomstig is van een project waarvan door een con-
form SC540 (BRL 5052 oud) gecertificeerd bedrijf is aangegeven, dat in het betreffende bouwwerk geen asbest 
aanwezig is; puin betreft dat aantoonbaar voldoet aan SBC-007 en het puin verkregen is uit een sloopproces dat 
aantoonbaar conform SBC-007 is uitgevoerd. 

7.8. Ter voorkoming van asbest in bouw- en sloopafval hanteert Puinkorrel BV de 'asbestzorgvuldigheidsmodule' ( 
BRL 2506). 

7.9. Steekproefsgewijs en in twijfelgevallen worden bakken onderzocht op verontreinigingen. Bij twijfel worden de 
kosten van het onderzoek (op basis van ongelijkheid) doorberekend aan de opdrachtgever. In afwachting van de 
uitslag van dit onderzoek mag het materiaal niet gestort worden. 

7.10. Niet geaccepteerd bouw- en sloopafval dient direct verwijderd te worden. Dat geldt ook voor bouw- en sloopaf-
val dat aanvankelijk geaccepteerd is, maar waarvan na controle of monsterneming is gebleken dat dit geheel of 
gedeeltelijk onacceptabel is. 

7.11. Indien de opdrachtgever, ook na schriftelijke aanzegging, geen gevolg geeft aan de opdracht het niet geaccep-
teerde bouw- en sloopafval te verwijderen, zullen de materialen voor rekening van de opdrachtgever op milieu-
hygiënische verantwoorde wijze worden afgevoerd naar een daartoe gerechtigde (eind)verwerker.  

7.12. Na verwerking van de geconstateerde afwijking wordt de opdrachtgever geïnformeerd betreffende het gecon-
stateerde en de afhandeling hiervan.  
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7.13. Van geconstateerde afwijkingen wordt een administratie bijgehouden door de Beheerder, voor asbestgerela-
teerde zaken gedurende 30 jaar en voor overige zaken gedurende 10 jaar. Deze zijn ter inzage voor het bevoegd 
gezag. 

7.14. Van geconstateerde afwijkingen waarbij de beheerder het vermoeden heeft dat er sprake is van overtreding 
van wet- en regelgeving, heeft de beheerder de bevoegdheid zelf melding te doen aan andere terzake be-
voegde instanties, waaronder de politie, gemeenten en de Provincie. 

7.15. Aanbiedingsprocedure 
Acceptatie vindt eerst plaats na beoordeling door of namens de Toezichthouder (Bedrijfsleider). Hierbij gaat hij 
uit van de in door de opdrachtgever te verstrekken gegevens en de uitgevoerde inspectie op het bouw- en 
sloopafval. Als getwijfeld wordt over de mate van verontreiniging wordt gehandeld overeenkomstig het be-
paalde hiervóór. Geweigerde hoeveelheden worden geregistreerd. 

7.16. De producent heeft gedurende de hele contract duur zeggenschap over het wel bewerken van de partij en te 
allen tijde het recht behoudt de bewerking van de partij te staken en de resterende hoeveelheid aan de op-
drachtgever over te dragen als de kwaliteit van de aangeboden partij niet (meer) aan de acceptatiecriteria vo 
doet. 

7.17 Tarief 
                     De acceptatietarieven gelden per ton en worden periodiek door de opdrachtgever en/of de beheer- 
                der vastgesteld. De acceptatie vergoedingen worden afgerekend over de geschatte hoeveelheid, 
                     transport –en bewerkingskosten. 
7.18 Leveringsvoorwaarden 

Bij franco leveringen (franco leveringen geschieden uitsluitend in volle vrachten) zal het gekochte                                                                          
granulaat door verkoper bezorgd worden op de overeengekomen plaats (of plaatsen ) middels het                           

               type vrachtwagen als is overeengekomen en voor deze vrachtwagen redelijkerwijs in het 
                   werk kan komen. 
 7.18.1 Bij leveringen af productielocatie wordt het granulaat geacht te zijn geleverd en door koper te               
                zijn aanvaard zodra het granulaat in/op het vervoermiddel is geladen en weegbon ter  
                   beschikking is gesteld. 
7.18.2 Recyclinggranulaat van Puinkorrel Kampen BV is geproduceerd en gecertificeerd conform de nationale  

beoordelingsrichtlijn BRL 2506 ( in het vervolg BRL 2506 ). Puinkorrel Kampen BV kan alleen verantwoordelijk 
worden gehouden voor de kwaliteit van het recyclinggranulaat   tot het moment van feitelijke levering.  Hieron-
der wordt verstaan: 

- indien recyclinggranulaat door Puinkorrel Kampen BV op locatie van de afnemer wordt afgeleverd, vindt feite-
lijke levering plaats door het lossen van de vracht recyclinggranulaat bij de afnemer. 

Na de levering wordt de partij geacht integraal te zijn aanvaard door de afnemer. Geschillen met betrekking tot 
de fysische of milieuhygienische kwaliteit van het granulaat voor levering worden uitsluitend beoordeeld op 
basis van de keuringsprocedure in de BRL 2506. Verder gelden onverkort de bepalingen in de door ons gehan-
teerde algemene voorwaarden. 
                                                                

8. Kwaliteit 
8.1. Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, doch in elk geval vóór uitvoering van de werkzaam-

heden geeft opdrachtgever aan de aannemer een omschrijving van de aard, de eigenschappen en de samen-
stelling van de zaken welke gebroken dienen te worden. 

8.2. De overeenkomst tot breken van puin houdt niet in dat de aannemer eigenaar wordt van het puin of van de 
gebroken zaken wordt, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

8.3. De aannemer staat ervoor in dat het granulaat geproduceerd is volgens de eisen zoals vastgelegd in de KOMO, 
de BRL 2506 en staat ervoor in dat het granulaat CE-gemarkeerd is en voldoet aan de op de conformiteitsverkla-
ring/prestatieverklaring genoemde eigenschappen voor zover van toepassing. 

8.4. De aannemer staat er niet voor in, dat het granulaat geschikt is voor het doel, waarvoor opdrachtgever deze wil 
bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de aannemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk 
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.  
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8.5. Granulaat wordt uitsluitend geleverd met een origineel exemplaar van de geldende Komo kwaliteitsverklaring 
voor het attest-met-productcertificaat conform de op dat moment geldende BRL 2506. Het is opdrachtgever 
uitdrukkelijk niet toegestaan om aanpassingen c.q. wijzigingen aan te (laten) brengen op de afgegeven kwali-
teitsverklaring. Doet koper zulks toch dan verliest de kwaliteitsverklaring haar geldigheid. 

8.6. Indien vóór, tijdens of na uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het te breken puin, of het granulaat, al dan 
niet na monsterneming door de aannemer en al dan niet na verstrekking van de hiervoor bedoelde Komo kwali-
teitsverklaring blijkt te zijn vervuild c.q. vermengd met milieugevaarlijke stoffen, danwel anderszins niet voldoet 
aan deze kwaliteitsverklaring of anderszins niet voldoet aan de overeenkomst, kan de aannemer daarvoor nim-
mer aansprakelijk worden gesteld. De opdrachtgever vrijwaart de aannemer voor alle aanspraken van derden 
die met (één van) deze omstandigheden samenhangen of daaruit voortvloeien. De aannemer zal op deze aan-
sprakelijkheidsbeperking geen beroep doen indien de opdrachtgever bewijst dat de vervuiling c.q. de vermen-
ging c.q. de non-conformiteit met de verklaring opzettelijk of door de grove schuld van de aannemer is veroor-
zaakt.  
 

9. Overmacht  
9.1. Indien aannemer door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens 

opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de over-
machtstoestand.  

9.2. Duurt de overmachtstoestand langer dan 30 dagen, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst 
schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.  

9.3. In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als aannemer als 
gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.  

9.4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van aannemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 
nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor 
de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van aannemer kan worden verlangd, ongeacht of die 
omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden 
ook gerekend: overheidsmaatregelen, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, 
transportmoeilijkheden, intrekking van één of meer vergunningen van aannemer en/of derden waarop aan-
nemer voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen, brand en andere ernstige storingen in 
het bedrijf van aannemer, dan wel in het bedrijf van aannemers toeleveranciers van containers, transportmate-
rieel en voor de verwerking noodzakelijk ander materieel en materialen, of in het bedrijf van derden, waarop 
aannemer voor de uitvoering van de overeenkomst is aangewezen.  
 

10. Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever  
10.1. Opdrachtgever is verplicht de instructies van of namens de aannemer aan hem gegeven, op te volgen. in acht te 

nemen en de daarin aan hem opgelegde verplichtingen na te komen.  
10.2. Bij een handelen of nalaten in strijd met deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en/of de instructies zal 

opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die 
hiervan het gevolg is, waaronder schade ontstaan doordat aannemer ten gevolge van het handelen van op-
drachtgever schadevergoeding, dwangsommen c.q. boetes aan de overheid of andere instanties verschuldigd 
raakt. 

10.3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers of door het door 
hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde materialen, aan de medewerkers en eigendom-
men van de opdrachtgever en diens hulppersonen en de opdrachtgever vrijwaart de aannemer tegen alle aan-
spraken van derden die in verband met dergelijke schade staat.  
 

11. Klachten 
11.1. De aannemer staat er jegens opdrachtgever voor in dat de overeenkomst op deugdelijke wijze en conform het-

geen in de branche gebruikelijk is wordt uitgevoerd.  
11.2. De opdrachtgever dient binnen één week nadat opdrachtgever klaar is met de uitvoerig van het werk te contro-

leren of het werk conform de overeenkomst is uitgevoerd. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst 
dienen binnen één week na constatering van een vermeende tekortkoming schriftelijk aan aannemer te worden 
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gemeld.  
11.3. De opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien opdracht-

gever geen medewerking verleent, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft opdrachtgever geen 
aanspraken terzake. Indien de klachten ongegrond zijn gebleken, dan zullen de kosten van het onderzoek van 
de klacht voor rekening van opdrachtgever komen.  

11.4. Zolang de opdrachtgever in verzuim is met enige verplichting worden klachten niet in behandeling genomen en 
heeft opdrachtgever ter zake de klacht geen aanspraak.   

11.5. Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over de uitvoering van de overeenkomst, is de daaruit 
voor aannemer voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de in het artikel hierna omschreven verplichtin-
gen. 

11.6. In alle gevallen geldt dat rechtsvorderingen tegen de aannemer vervallen indien deze worden ingesteld nadat 
één jaar is verstreken sinds de aannemer de werkzaamheden heeft beëindigd, danwel één jaar is verstreken na 
datering van de laatste factuur van de aannemer voor het werk waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien 
(waarbij de langste van de twee termijnen geldt indien zij niet gelijk zijn). 
 

12. Garantieverplichtingen van aannemer  
12.1. De aannemer zal ingeval een terechte aanspraak uit hoofde van een garantie voor zover mogelijk voor herstel 

zorgdragen. Indien herstel onmogelijk is, zal aannemer (een gedeelte van) de overeengekomen prijs restitueren 
c.q. het gefactureerde bedrag crediteren, danwel opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen 
korting op de overeengekomen prijs verlenen.  

12.2. De aannemer houdt zich het recht voor om ter uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel zo 
nodig aanpassingen in het herstel van de uitvoering van de overeenkomst aan te brengen.  
 

13. Aansprakelijkheid aannemer  
13.1. De aansprakelijkheid van de aannemer is uitdrukkelijk beperkt tot de verplichtingen die uit de verstrekte garan-

ties voortvloeien. 
13.2. De aannemer sluit de aansprakelijk uit voor zogenaamde gevolgschade die opdrachtgever mocht lijden ter zake 

van de uitvoering door aannemer van de overeenkomst c.q. het (gebruik van het) Materiaal en/of het gebruikte 
machines, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.  

13.3. De aannemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van de natuurlijke 
eigenschappen van het puin en/of het granulaat. 

13.4. De aannemer zal geen beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen doen, indien en voor zover de schade het 
rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van aannemer.  

13.5. De aansprakelijkheid van aannemer is te allen tijde beperkt tot hetgeen de verzekeringsmaatschappij uit hoofde 
van een door aannemer gesloten verzekeringsovereenkomst uitkeert.  

13.6. Indien de aannemer aansprakelijk is, zonder dat er (volledige) dekking bestaat uit hoofde van een (aansprake-
lijkheids)verzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal de over-
eengekomen prijs (excl. BTW en heffingen), voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit echter in 
alle gevallen gemaximeerd tot een bedrag van € 50.000,--.  

13.7. Alle door de aannemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen kunnen een be-
roep doen op de in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen. 
 

14. Verzuim/ ontbinding 
14.1. Bij verzuim van opdrachtgever of in één van hierna genoemde gevallen is aannemer bevoegd tot opschorting 

van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. 
Aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting voortvloeit.  

14.2. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) op-
drachtgever, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij aannemer binnen een redelijke 
tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.  

14.3. Het hiervoor bepaalde doet niet af aan de overige rechten van aannemer op grond van de wet en de overeen-
komst.  
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14.4. De opdrachtgever is in geval van ontbinding op grond van dit artikel verplicht de door aannemer reeds ter uit-
voering van de overeenkomst verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.  
 

15. Overdracht van rechten 
Het is aannemer toegestaan de uit enige overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende rechten aan derden 
over te dragen. De opdrachtgever is hiertoe slechts bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
aannemer.  
 

16. Toepasselijk recht, geschillen, bevoegde rechter  
16.1. Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.  
16.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, 

zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement 
van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de me-
diation of door middel van een bindend advies. 

16.3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht 
door de bevoegde rechter te Zwolle tenzij partijen overeenkomen het geschil aan arbitrage door de Raad van 
Arbitrage voor de Bouwbedrijven te onderwerpen. 

16.4. Indien er een geschil is over de fysische of milieuhygiënische kwaliteit van het granulaat kan dat uitsluitend wor-
den beoordeeld op basis van de keuringsprocedure zoals bepaald in de meergenoemde Beoordelingsrichtlijn 
BRL 2506, waarvan de uitkomst tussen partijen als bindend zal hebben te gelden. De (uitkomst van de) keurings-
procedure laat overigens onverlet de toepasselijkheid van de geschillenregeling in de overige leden van dit arti-
kel. 
 


