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ALGEMENE VOORWAARDEN GEBR. HARTEMAN HOLDING c.s. 
 

1. Definities 
a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die order heeft gegeven. 
b. Onder leverancier wordt verstaan Harteman Verhuur BV, Harteman Zand- en Grindhandel BV, Harteman Weg- en Waterbouw BV, 

gevestigd te Tiel aan de Zuiderhavenweg nr. 46. 
c. Onder kubieke meters zand, grind, grond e.d. wordt verstaan los gestorte kubieke meters en derhalve geen verdicht zand, grind, grond e.d. 
 
2. Toepasselijkheid 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen op alle met leverancier gesloten 

overeenkomsten. 
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij schriftelijk zijn geschied. 
 
3. Aanbod en aanvaarding 
a. Alle aanbiedingen, offertes, kosten-ramingen en/of begrotingen zijn vrijblijvend, zelfs indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten. 
b. Indien een vrijblijvend aanbod door een opdrachtgever wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na 

ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
 
4. Wijziging opdracht 

Indien opdrachtgever een wijziging van de opdracht wenst, dient opdrachtgever dit te bespreken met de directie van leverancier. Het 
uitvoerend personeel op de werkplek is niet bevoegd de gegeven opdracht te wijzigen. Niet door de directie van leverancier gedane 
toezeggingen omtrent werkzaamheden binden leverancier in geen enkel geval. 
 

5. Prijzen en prijswijzigingen 
a. De door leverancier genoemde prijzen zijn exclusief BTW in Euro’s (€). 
b. Tenzij in de offerte, aanbieding of prijsopgave anders is vermeld, zijn de kosten voor diensten en zaken die ter uitvoering van de opdracht 

worden betrokken niet in de prijs inbegrepen. 
c. De overeengekomen prijs is gebaseerd op onder andere kosten terzake van dieselolie, van derden te betrekken materialen, wegenbelasting en 

transportprijzen. Indien voormelde kosten stijgen of nieuwe wettelijke voorschriften, waaronder begrepen heffingen en andere lasten van 
overheidsweg, extra kosten noodzakelijk maken, zonder dat leverancier dit kon voorzien ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, is 
leverancier gerechtigd deze kostenverhogingen aan opdrachtgever door te berekenen. 

d. Indien opdrachtgever een particulier is, dat wil zeggen niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is leverancier gerechtigd na 
verloop van een termijn van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen. 

e. Leverancier is gerechtigd om voorschotten aan opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
6. Levering 
6.1 Levering ingeval van grondwerkzaamheden en bestratingen 
a. Ingeval van grondwerkzaamheden dient opdrachtgever zorg te dragen voor de volgende faciliteiten ten behoeve van de uitvoering van de 

opdracht: 
- voldoende werkterrein, daaronder begrepen terrein voor het plaatsen van bouwketen en opslag van materialen en 

wel in onmiddellijke nabijheid van de werkplek. Eventuele precariokosten zijn voor rekening van opdrachtgever; 
- goed begaanbare en voldoende brede toegangswegen, welke geschikt zijn voor het materiaal van leverancier; 
- de levering van geschikt drink-, meng- en/of koelwater, alsmede de eventueel noodzakelijke aansluiting op het 

waterleidingnet. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever. 
- de levering van licht- krachtstroom, alsmede aansluiting op het elektriciteitsnet. De kosten hiervan zijn voor 

rekening van opdrachtgever 
b. Indien leverancier ter uitvoering van de oorspronkelijke opdracht extra werkzaamheden moet verrichten, daar opdrachtgever niet voldaan 

heeft aan zijn verplichtingen ex lid a. van dit artikel, worden deze werkzaamheden zonder overleg met opdrachtgever uitgevoerd en dient de 
opdrachtgever de kosten daarvan naast de overeengekomen prijs te voldoen. 

c. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de in dit artikel vermelde verplichtingen is opdrachtgever aansprakelijk voor de door leverancier 
gelden schade. 

d. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle voor de uitvoering van het werk vereiste vergunningen aanwezig zijn. 
e. Opdrachtgever zorgt voor bewaking van het terrein en draagt de kosten hiervan. Indien opdrachtgever hiermede ingebreke blijft, is 

opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het materieel van leverancier. 
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6.2 Levering zand, grind of grond 

a. Ingeval van levering zand, grind, grond e.d. heeft opdrachtgever te allen tijde het recht een monster op te vragen of bij het bedrijf 
van leverancier de partij zand, grind of grond te beoordelen. 

b. Indien opdrachtgever zand, grind of grond ontvangt welke beduidend afwijkt van de partij zoals aangewezen op het bedrijf van 
leverancier of van het monster, zal leverancier deze kosteloos terugnemen, indien opdrachtgever terstond reclameert. 

c. Indien opdrachtgever geen monster neemt of niet komt kijken op het bedrijf van leverancier, dan is leverancier gehouden zand, 
grind of grond van gemiddelde kwaliteit te leveren. Reclamatie omtrent kleur, …… zijn in dat gevel niet mogelijk. 

d. Leverancier levert zand, grind, grond e.d. in los gestort kubieke meters. 
e. Indien opdrachtgever gedurende de voortgang van bouwwerkzaamheden meer zand, grind of grond dan oorspronkelijk 

overeengekomen, laat leveren, geeft leverancier dit niet aan! Opdrachtgever dient dit zelf bij te houden aan de hand van de 
afleveringsbonnen van leverancier. Leverancier zal dus – onder meer in verband met de voortgang van werkzaamheden – 
doorgaan met leveren totdat opdrachtgever aangeeft dat leverancier de levering dient te staken. 

f. Leverancier levert een natuurproduct. Leverancier kan derhalve niet garanderen dat er in het geleverde zand, grind, grond e.d. 
geen houtresten, ijzerresten of andere natuurlijke materialen voorkomen. 

g. Bij levering van verschillende partijen zand, grind grond e.d. kunnen kleur- en kwaliteitverschillen optreden. 
h. Bij levering van zand, grind, grond e.d. dient opdrachtgever de partij voor storting te inspecteren. Indien opdrachtgever later 

reclameert zijn de kosten voor het weghalen van het gestorte zand, grind, grond e.d. voor rekening van opdrachtgever. 
 

7. Melding van leidingen, kabels, ondergrondse werken enz. 
a. Opdrachtgever is gehouden leverancier schriftelijk te informeren omtrent de ligging van leiding, kabels, ondergrondse werken e.d. 
b. Indien leverancier op niet aangegeven leidingen, kabels en ondergrondse werken stuit, komt de gevolgen daarvan voor rekening en risico van 

opdrachtgever. Opdrachtgever dient leverancier alsdan te vrijwaren voor eventuele schadeclaims aan derden. Opdrachtgever is alsdan tevens 
aansprakelijk voor de eventueel door leverancier geleden schade. 

 
 
8. Transport verontreinigde grond 
a. Opdrachtgever staat er voor in dat grond niet verontreinigd is. Indien grond wel verontreinigd is dient opdrachtgever dit schriftelijk aan 

leverancier mede te delen. 
b. Indien opdrachtgever leverancier niet heeft gewaarschuwd omtrent de verontreiniging van de grond, zal opdrachtgever leverancier vrijwaren 

terzake van mogelijke schadeclaims tegen leverancier in verband met het transport en opslag van de verontreinigde grond. 
 
9. Opslag produkten 
a. Indien om welke reden dan ook de opdrachtgever niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze 

gereed zijn voor verzenden, zal de leverancier, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke 
maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij opdrachtgever bezorgd zijn. 

b. Opdrachtgever is verplicht aan de leverancier de opslagkosten volgens bij leverancier gebruikelijke tarieven en, bij ingebreke daarvan, 
volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoede vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat 
een later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum. 

 
10. Leveringstermijn 
a. Alle leveringstermijnen gelden – mede in verband met files en mogelijke verkeersstagnatie – slecht als bij benadering opgegeven; zij zijn 

nimmer als fatale termijnen aan te merken. 
b. Leverancier dient derhalve ingebreke te worden gesteld en wel schriftelijk. 
c. Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen. 
d. Indien de levertijd wordt overschreden tengevolge van pech aan vervoermiddel van leverancier, geldt dit als overmacht en is leverancier niet 

aansprakelijk. 
e. De omvang van de aansprakelijkheid van leverancier voor schade bij te late levering is – behoudens eigen opzet en grove schuld –beperkt tot 

ten hoogste 500% van de waarde van de goederen van die betreffende levering. 
f. Leverancier aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor kosten die opdrachtgever heeft gemaakt of betaald tengevolge van de tekortkoming 

van leverancier. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor winstderving. 
 
11. Betaling 
a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van enige korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
b. Indien leverancier buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze kosten voor rekening van 

opdrachtgever. 
De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gefixeerd op: 
15 % over de eerste  €   3.000,- 
10 % over het meerdere tot €   6.000,- 
  8 % over het meerdere tot € 15.000,- 
  5 % over het meerdere tot € 60.000,- 
  3 % over het meerdere 
en zullen minimaal € 100,- bedragen. 

c. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van dertig dagen plaatsvindt, dan is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 
1,25% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, over het openstaande factuurbedrag vanaf het tijdstip van de 
factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening. Hiervoor is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist. 

d. Betaling strekken primair tot voldoening van de verschuldigde rente en incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de 
oudste openstaande facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
12. Garantie 
a. Op alle door leverancier geleverde materialen verstrekt leverancier dezelfde garantie als de producten van de geleverde producten. 
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b. De garantie vervalt indien het product of enig onderdeel hiervan is gewijzigd of gerepareerd door een ander dan leverancier. De garantie 
vervalt tevens indien het product veranderingen of omvormingen heeft ondergaan, waarvoor leverancier geen schriftelijke toestemming heeft 
verleend. 

 
13. Aansprakelijkheid terzake van toerekenbare tekortkomingen 
a. Ingeval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aanvaardt leverancier aansprakelijkheid voor vervangende 

schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van leverancier 
voor aanvullende schadevergoeding wordt door leverancier – behoudens gevallen van opzet en grove schuld van leverancier of 
leidinggevende ondergeschikten van leverancier – beperkt tot maximaal 300% van het aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare 
bedrag (exclusief omzetbelasting). Indien en voorzover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens 
tekortkoming in geen geval meer bedrage dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de 
prestaties van leverancier in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van leverancier. 

13.1 Aansprakelijkheid i.g.v. tekortkoming bij aanleg bestratingen 
a. Leverancier kan niet garanderen dat nazakking of oppersingen van bestratingen plaatsvindt. Vele natuurlijke omstandigheden, zoals 

onvoorziene hoeveelheden regenwater, overstromingen e.d. kunnen nazakkingen of oppersingen veroorzaken. 
b. Uitsluitend indien nazakkingen of oppersingen te wijten zijn aan de schuld van leverancier, aanvaardt leverancier hiervoor aansprakelijkheid 

en wel tot de in verderop in dit artikel genoemde maxima. 
 
14. Aansprakelijkheid terzake van onrechtmatig handelen 
a. In geval van een onrechtmatige daad van leverancier, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor leverancier rechtens 

aansprakelijk gehouden kan worden, is leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van 
andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. 

b. In geval van schade aan onroerende goederen indien deze het gevolg is van grondverzakking, grondverschuiving, sloopwerk, 
wateronttrekking of afwatering, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 114.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis, 
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

c. Ingeval van schade ten gevolge van beschadiging van ondergrondse e/o bovengrondse kabels, buizen, leidingen en geleidingen, zal de 
schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 114.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende 
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

d. In andere dan de onder b en c genoemde gevallen, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.140.000,- per 
schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

 
15. Aansprakelijkheid ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
a. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. 
b. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden 

zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat. 

c. Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk heeft gepresteerd of nog kan presteren, is leverancier gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijk contract. 

d. Onder overmacht vallen onder andere stakingen bij derden en wilde stakingen bij leverancier, niet-levering van noodzakelijke goederen en 
diensten aan leverancier door derden wegens een algemeen voorkomend tekort aan die goederen, onvoorziene overheidsmaatregelen, 
stagnatie in, respectievelijk stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en anderen ongevallen, 
vernieling en diefstal. Daarnaast geldt als overmacht ingeval van grondwerkzaamheden en bestratingen: vorst en neerslag voor zover deze 
het op redelijke wijze uitvoeren van opdrachten onmogelijk maakt. 

e. Leverancier heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn 
verbintenis verhindert, intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen. 

 
16. Eigendomsvoorbehoud 
a. De door leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van leverancier totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen jegens 

leverancier is nagekomen: 
- de tegenprestatie met betrekking tot geleverde of te leveren zaken zelf 
- de tegenprestatie met betrekking tot krachtens de overeenkomst door leverancier te verrichtte of te verrichten 

diensten; 
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door opdrachtgever van de koopovereenkomst met leverancier 

b. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is leverancier gerechtigd de 
onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken bij de opdrachtgever of een derde die de zaak voor opdrachtgever houdt, weg te halen of 
weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door 
hem verschuldigde per dag. 

c. Leverancier vestigt bij deze een pandrecht zoals bedoeld in art. 3:237 B.W. op de afgeleverde zaken voor het geval deze door betaling in 
eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, tot meerdere zekerheid van 
vorderingen die de leverancier dan uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht hebben. 

 
17. Retentierecht 

Indien leverancier zaken van opdrachtgever in bewaring houdt, is leverancier gerechtigd deze onder zich te houden totdat de schulden – uit 
welken hoofde dan ook – van opdrachtgever aan leverancier zijn voldaan. 

 
18. Zekerheidsstelling 
a. Leverancier is gerechtigd zowel voor, als tijdens het uivoeren van de opdracht te verlangen dat opdrachtgever zekerheid stelt voor de 

nakoming van zijn verplichtingen. 
b. Leverancier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien opdrachtgever geen zekerheid heeft gesteld. 
c. Leverancier is in geval van opdrachten die een prijs van € 25.000,- te boven gaan, bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien 

opdrachtgever weigert voldoende zekerheid te stellen. 
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19. Reclamaties 
a. Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde zaken, danwel beschadigingen aan deze zaken, alsmede 

in geval van aflevering van grond, zand of grind, terstond na aflevering te reclameren. 
b. Opdrachtgever dient ingeval van het uitvoeren van een bestratings- en grondwerkzaamheden te reclameren vóórdat leverancier de werkplek 

heeft verlaten. 
c. In de niet onder a en b genoemde gevallen dient opdrachtgever bij aangetekend schrijven te reclameren binnen acht dagen. 
d. Indien opdrachtgever later reclameert dan de onder a, b en c bedoelde tijdstippen; vervallen zijn rechten ten aanzien van een gestelde 

tekortkoming van leverancier. 
e. Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht tot afkeuring van het 

geheel over te gaan. 
 
20. Tekeningen en berekeningen e.d. 

De door leverancier vervaardigde tekeningen, berekeningen, bestekken, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van leverancier. 
Het auteursrecht blijft ook bij leverancier. 
Opdrachtgever heeft uitsluitend een niet-exclusief gebruiksrecht. 

 
21. Ontbinding 
a. Ieder der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend, het recht de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden: 
- wanneer aan de wederpartij voorlopige of definitieve surcéance van betaling is verleend, in staat van faillissement 

is verklaard, of onder curatele gesteld;  
- wanneer de wederpartij enig overige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt welke van zo ernstige aard is, 

dat van de wederpartij voorzetting der overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende 
partij, na deswege bij aangetekende brief in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft deze verplichting na te komen, 
respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren. 

- wanneer er sprake is van een situatie van blijvende overmacht aan de zijde van de wederpartij. 
b. De wederpartij is niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden in geval van tijdelijke overmacht. 
c. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt bij aangetekende brief aan de andere partij. 
 
22. Bepalingen omtrent leveranties aan Harteman Verhuur BV, Harteman Zand- en Grindhandel BV, Harteman Weg- en Waterbouw 

BV, verder te noemen C. Harteman 
a. Indien C. Harteman leveranties betrekt, heeft C. Harteman het recht ingeval van een tekortkoming aan de zijde van de wederpartij: 

- hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden in welk geval het afgeleverde zal worden teruggeleverd en 
betaalde prijs aan C. Harteman zal worden terugbetaald; 

- hetzij de nodige herstellingen te eisen; 
- hetzij de nodige herstellingen door een derde te laten uitvoeren voor rekening van de wederpartij. 
 

23. Geschillen 
a.  Partijen zijn bevoegd geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, te onderwerpen aan het oordeel van een bindend adviseur dan wel 

een arbiter. 
b. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks stelt. 
c. Indien partijen het niet eens worden over de bindend adviseur, dan is de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Tiel bevoegd een 

bindend adviseur dan wel een arbiter aan te wijzen. 
 
24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
a. Op alle overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan, is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing 
b. Indien partijen een geschil aan de rechter voor wensen te leggen is de Arrondissementsrechtbank te Arnhem bevoegd van dat geschil kennis 

te nemen voorzover het geen geschil betreft waarvoor bij uitsluiting de kantonrechter bevoegd is. 
 

Voor aanvullende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002). 
 


