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Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen die VDL Mast Solutions BV doet, op alle 
overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die 
hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover VDL 
Mast Solutions BV aanbieder dan wel leverancier is. 

1.2 VDL Mast Solutions BV wordt aangeduid als 
opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als 
opdrachtgever. 

1.3 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen 
opdrachtgever en  opdrachtnemer gesloten overeenkomst en 
deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst 
voor. 

 
Artikel 2 - Overmacht 
2.1 Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de   

overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de 
overmacht de uitvoering door de opdrachtnemer onmogelijk 
maakt, zonder dat de opdrachtgever of derden aanspraak 
kan / kunnen maken op schadevergoeding. 

2.2 Ingeval van blijvende overmacht heeft opdrachtnemer het 
recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en is opdrachtgever 
gehouden om in een redelijke verhouding tot de prijs voor de 
gehele levering of opdracht te betalen voor dat gedeelte van 
de overeenkomst dat inmiddels mocht zijn uitgevoerd, de 
daartoe gemaakte kosten inbegrepen.   

2.3 Onder overmacht wordt onder meer, derhalve niet 
uitsluitend, verstaan:  
a) oorlog, onlusten, overstromingen of rampen, dan wel 
extreme weersomstandigheden;  
b) belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse 
overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, 
vervoersstremmingen, tekortkomingen van derden met 
betrekking tot door opdrachtnemer – ter zake van de door de 
Opdrachtgever aan opdrachtnemer verleende opdracht – 
met deze derden gesloten inkoop- en/of 
opdrachtovereenkomsten, die in redelijkheid niet geacht 
kunnen worden voor risico van opdrachtnemer te komen; 
c) zodanige wijzigingen in de omstandigheden dat (verdere) 
nakoming van de verplichting van opdrachtnemer voor 
opdrachtnemer zo bezwaarlijk wordt dat deze in redelijkheid 
niet van opdrachtnemer kan worden verlangd; d) het in 
gevaar komen van de veiligheid of gezondheid van de 
medewerkers van opdrachtnemer, door welke 
omstandigheden ook.  

2.4 Onder overmacht wordt voorts verstaan het optreden van 
storingen in door opdrachtnemer ter uitvoering van de 
verleende opdracht gebruikte apparatuur ondanks door 
opdrachtnemer in redelijkheid getroffen passende 
maatregelen ter voorkoming van dergelijke storingen.  

2.5 Meerwerk en oponthoud door stagnatie buiten schuld van 
opdrachtnemer, zal worden verrekend tegen de geldende 
tarieven.  

2.6 Indien het werk wordt uitgevoerd op tijdbasis is weerverlet 
voor risico van de opdrachtgever.  

 
Artikel 3 - Omstandigheden  
3.1 Indien tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt 

dat boven, op of in de bodem (zelfs op grotere diepte) 
hindernissen voorkomen of zich onvoorziene 
omstandigheden voordoen als stenen, steenlagen, hout, 
kabels, leidingen, over-/onderspannen water, bodemgassen 
en dergelijke, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten. De hiermede gepaard 
gaande kosten en eventuele gevolgschade komen voor 
rekening van de opdrachtgever.  

3.2 Indien tijdens de uitvoering van plaatsen van fundatie 
gevaar voor schade aan of verlies van materieel ontstaat  
voordat de overeengekomen diepte is bereikt  wordt 
uitvoering van de overeenkomst als voltooid beschouwd en 
verrekend tegen de overeengekomen tarieven.  

3.3 Indien hindernissen of onvoorziene omstandigheden 
schade aan of verlies van materieel of apparatuur van 
opdrachtnemer of van een door opdrachtnemer ingeschakeld 
bedrijf tot gevolg hebben, is de opdrachtgever gehouden 
opdrachtnemer die schade of het verlies te vergoeden.   

3.4 Indien de opdrachtgever verlangt dat de werkzaamheden 
ondanks de hindernissen of onvoorziene omstandigheden 
toch worden voortgezet, zijn alle kosten, zoals die van het 
verwijderen van hindernissen, wachttijden en dergelijke, voor 
rekening van de opdrachtgever, evenals eventuele schade 
aan en verlies van apparatuur, materieel en product.  

3.5 Schade aan kabels, leidingen, folies en bestrating is 
geheel voor rekening van de opdrachtgever, tenzij ter plaatse 
van de onderzoekpunten de aanwezigheid ervan vooraf 
duidelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt.   

3.6 Ingeval van hindernissen of onvoorziene omstandigheden 
kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort 
zolang de oorzaak hiervan de uitvoering door de 
opdrachtnemer onmogelijk maakt, zonder dat de 
opdrachtgever of derden aanspraak kan / kunnen maken op 
schadevergoeding. 

 
Artikel 4 - Bouwterrein 
4.1 De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid 

en begaanbaarheid van het bouwterrein, of in geval van 
waterwerk voor de bevaarbaarheid naar en op het 
werkterrein, voor het vervoer van materieel, materialen en 
personeel. De kosten van eventueel noodzakelijke 
voorzieningen om het terrein begaanbaar en geschikt te 
maken voor de uitvoering van de werkzaamheden door de 
opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

4.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf 
verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte 
bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de 
opdrachtnemer of de kwaliteit van het werk nadelig 
beïnvloeden of hieraan schade toebrengen. 

4.3 De opdrachtgever zorgt er voor dat er voldoende ruimte is 
rond de plaats van de werkzaamheden van de 
opdrachtnemer en zijn materieel inclusief voldoende ruimte 
voor de bescherming van belendende werkzaamheden en 
het eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije 
ruimte wordt zo nodig overeengekomen. 

4.4 De opdrachtgever zorgt voor geschikte algemene 
verlichting en directe verlichting van het bouwterrein om 
veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te 
maken en de uitvoering van het werk van de opdrachtnemer 
te vergemakkelijken. 

4.5 De opdrachtgever zorgt voor de levering van voldoende 
elektriciteit en water op het werk en op het terrein waar de 
werkzaamheden worden verricht. 

4.6 De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of 
termijnsverlenging wanneer de uitvoering van de 
werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd of 
indien hij anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever 
niet aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel voldoet, 
tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een 
omstandigheid die de opdrachtnemer kan worden 
toegerekend. 

 
Artikel 5 - Vergunningen en aanleveren van gegevens  
5.1 De opdrachtgever staat jegens opdrachtnemer in voor het 

tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen, ook die 
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van overheidswege, welke benodigd zijn voor de te 
verrichten werkzaamheden en voor een normale wijze van 
uitvoering daarvan, alsmede toestemming tot het gebruik van 
de toegangswegen naar het werkterrein.  

5.2 De opdrachtgever voorziet opdrachtnemer vroegtijdig van 
kwalitatief volwaardige tekeningen en overige gegevens 
welke conform de aanbieding naar het oordeel van de 
opdrachtnemer noodzakelijk worden geacht voor uitvoering 
van de tot de overeenkomst behorende werkzaamheden en 
verleent de nodige medewerking voor het verschaffen van 
toegang tot de locaties waar de overeenkomst dient te 
worden uitgevoerd.  

5.3 Alle gevolgen -boeten, schaden en dergelijke- ten gevolge 
van of voortvloeiende uit het niet (tijdig) aanwezig zijn van de 
genoemde bedoelde vergunningen en gegevens zijn voor 
rekening van de opdrachtgever; dit geldt in het bijzonder voor 
de kosten van eventuele wachttijden en extra transporten.  

5.4 In het kader van de Wet Informatie-uitwisseling 
ondergrondse Netten (WION) levert de opdrachtgever als 
grondroerder minimaal 5 werkdagen voor de aanvang van de 
uitvoeringswerkzaamheden de ten tijde van de uitvoering 
geldige informatie n.a.v. de KLIC-melding zoals aangeleverd 
door het Kadaster.   

5.5 Alle gevolgen veroorzaakt door het niet functioneren van 
door de opdrachtgever beschikbaar gestelde apparatuur of 
door de opdrachtgever niet correct uitgevoerde 
(voorbereidende) werkzaamheden, zoals onder meer doch 
niet uitsluitend het verschaffen van juiste en volledige 
gegevens de opdracht betreffende, zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.  

5.6 Voor werkzaamheden aan of op openbare wegen, tram- en 
spoorwegen en in het algemeen werkzaamheden aan de 
overheid in eigendom toebehorende onroerende zaken zijn 
de voorgaande leden van dit artikel onverminderd van 
toepassing. 

 
Artikel 6 - Levering en afname 
6.1 Na opdracht zal opdrachtnemer schriftelijk aan 

opdrachtgever een overeengestemde leverweek bevestigen. 
6.2 Indien opdrachtgever, na eerder overeengekomen 

leverweek, de levering wenst te verschuiven, dient dit 
schriftelijk te worden gemeld waarna opdrachtnemer in 
samenspraak met opdrachtgever de nieuwe leverweek 
schriftelijk zal (her)bevestigen. 

6.3 Direct na levering vindt de (eind)facturatie plaats.  
6.4 De bevestigde Leverweek kan door opdrachtgever tot een 

periode van maximaal 4 weken voor levering vrij worden 
verschoven.  

6.5 Binnen de periode van 4 weken voor de afgesproken 
leverweek kan de levering door opdrachtgever eenmalig met 
maximaal 2 weken worden uitgesteld. 

6.6 Na deze 2 weken geldt er een afnameverplichting voor 
opdrachtgever met de daar aan gekoppelde (eind)facturatie.  

6.7 Indien opdrachtnemer niet in staat wordt gesteld  om tot 
levering over te gaan zullen de volgende zaken in rekening 
worden gebracht: FAT en eigendomsoverdracht, Opslag en 
verpakking. 

6.8 Bij annulering van een order door opdrachtgever zullen de 
daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht.  

 
Artikel 7 -  Aansprakelijkheid 
7.1 In geval de opdrachtnemer de op hem rustende 

verplichtingen niet nakomt en de opdrachtgever hem 
deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk 
geschieden en zal de opdrachtgever de opdrachtnemer 
daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn 
verplichtingen na te komen. 

7.2 De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid:  
a) voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, 
buizen of leidingen,   duikers, rioleringen e.d., tenzij de 
opdrachtgever hem door middel van tekeningen voldoende 
heeft geïnformeerd over de  ligging en die ligging overeen 
komt met de verstrekte informatie;  
b) voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp, tenzij 
uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat de opdrachtnemer 
verantwoordelijk is voor het ontwerp van het gehele werk of 
voor dat deel, waarin de fout is ingetreden.  

7.3 De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer 
op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot 
die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een 
door of ten behoeve van hem gesloten verzekering 
verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het 
betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.   

7.4 Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep 
toekomt op de beperking van lid 3 van dit artikel, is de 
verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% 
van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de 
overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de 
verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% 
(exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of 
die deellevering.   

7.5 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:  
a) gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer 
verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, 
transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan 
zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;  
b) opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere 
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het 
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of 
aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats 
waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst 
tegen deze schade verzekeren;  
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid 
van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten 
van opdrachtnemer. 

 
Artikel 8 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
8.1 Het Nederlands recht is van toepassing. 
8.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, 

evenmin als enige andere internationale regeling waarvan 
uitsluiting is toegestaan. 

8.3 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in 
de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van 
geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. 
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken 
en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 


