Algemene voorwaarden Swadt Oudewater B.V., h.o.d.n. Houtvezelhandel De Wit
Art.1. ALGEMEEN
1.1.
Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aanbiedingen, uitvoeringen en demonstraties, welke de B.V. doet
en op alle door de B.V. met een opdrachtgever te sluiten overeenkomsten.
1.2
Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden gelden slechts separaat en nadrukkelijk als de
opdrachtgever expliciet naar de eigen inkoopvoorwaarden verwijst.
1.3
Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke aangegane overeenkomst worden afgeweken.
Art.2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1.
Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging door de B.V. en ondertekening en retournering
daarvan door de opdrachtgever. De opdrachtgever die de bevestiging niet ondertekend retourneert is gebonden jegens
de B.V. alsof er een overeenkomst tot stand is gekomen, doordat de opdrachtgever de B.V. in staat stelt om het werk aan
te vangen. Op deze overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2.
Eventueel gemaakte mondelinge (aanvullende) afspraken en/of wijzigingen in een overeenkomst binden de B.V. slechts,
indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
De opdrachtgever heeft niet het recht op het ontbreken van een schriftelijke bevestiging door de B.V. een beroep te doen.
2.3.
2.4.
De B.V. is te allen tijde gerechtigd om een overeenkomst te ontbinden, indien blijkt dat de opdrachtgever niet voldoende
kredietwaardig is om zijn verplichtingen tijdig na te komen.

7.3.
7.4.

7.5.

Art.3. UITVOERING
3.1.
Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn
om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
3.2.
De prijs van het werk is gebaseerd op het gegeven dat kan worden gewerkt vanaf vlak en droog terrein, maaiveldhoogte,
zonder belendingen, en op het gegeven dat het terrein voor zwaar materiaal goed toegankelijk en bereikbaar is.
3.3.
Bij het verrichten van werkzaamheden op een bouwplaats moet de opdrachtgever zorgdragen voor:
a. een droge, werkbare bouwplaats met eventuele aanwezigheid van bronbemaling;
b. goede en gevaarloze op- en afritten voor kraaninstallaties;
c. een zodanige voortgang van het door opdrachtgever of derden te verrichten werk, dat de B.V. zijn werk ongestoord kan
voortzetten.
3.4.
Indien aan een of meer van de voorwaarden verwoord onder 3.1. 3.2. en/of 3.3 niet, niet tijdig en/of niet volledig is
voldaan is de B.V. gerechtigd om de vertragings- en/of meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, en is
opdrachtgever hiermee op voorhand mee akkoord en verplicht opdrachtgever zich om deze tijdig te betalen.
3.5.
De B.V. is niet aansprakelijk voor schade en gevolgen van vertraging, tenzij de uiterste termijn door de B.V. nadrukkelijk
in de overeenkomst is gegarandeerd.
3.6.
De B.V. is gerechtigd de werkzaamheden die zij moet uitvoeren, geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen.
3.7.
Opdrachtgever vrijwaart de B.V. tegen alle vorderingen tot vergoeding van (gevolg)schade berokkend aan niet zichtbare
eigendommen, als kabels en leidingen, tenzij de ligging daarvan aan de B.V. tijdig en juist en duidelijk was aangegeven,
of de nodige instructies ter vermijding van schade zijn verstrekt.

7.6.

Art.4

8.4.

HOUTVEZEL

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

Levering en risico
Bij overeengekomen levering franco reizen de zaken voor rekening en risico van de B.V.
Molesrisico komt steeds ten laste van opdrachtgever.
Indien is overeengekomen dat zaken op rechtstreekse aanvoer zullen worden geleverd, is het risico van niet goede, niet
tijdige en geen aankomst, alsmede het risico van en tijdens de aanvoer geheel voor rekening van de opdrachtgever.
Wanneer de leverancier en/of bemiddellaar van de B.V. geheel of gedeeltelijk na behoorlijke sommatie in gebreke blijft bij
de nakoming van zijn verplichtingen, uit welken hoofde of door welke oorzaak, dan heeft de B.V. het recht de
overeenkomst met de opdrachtgever te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
4.1.4. Bij levering franco is de B.V. verplicht de zaken te vervoeren tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar
(gemaakt) terrein kan komen. De opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en direct te lossen.
Blijft de opdrachtgever hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.
4.1.5. Bij levering franco heeft de B.V. de keuze van het vervoermiddel.
4.1.6. Tenzij anders is overeengekomen is de gebruikelijke verpakking ter keuze van de B.V. Verpakkingsmateriaal wordt
slechts dan tegen de in rekening gebrachte prijs teruggenomen indien zulks nadrukkelijk is overeengekomen en de
verpakking in goede orde aan de B.V. wordt teruggezonden.
4.2.

Aanvaarding en reclame

4.2.1. De controle op de geleverde zaken berust bij de opdrachtgever. Indien niet terstond na ontvangst omtrent de afgeleverde
zaken wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden – op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten
vermeld – als juist erkend. Reclames omtrent eventuele manco’s of beschadigingen, moeten om geldig te zijn, door de
opdrachtgever op het ontvangstbewijs worden aangetekend, danwel binnen twee werkdagen na aflevering schriftelijk bij
de B.V. zijn ingediend.
4.2.2. Kwaliteitsreclames of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na
ontvangst door de opdrachtgever bij de B.V. schriftelijk te zijn ingediend; bij gebreke daarvan wordt de koper geacht het
geleverde te hebben geaccepteerd.
4.2.3. Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk verwerkt.
4.2.4. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien.
4.2.5. Indien de reclame gegrond is, zal de B.V. te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste
de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending der
oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de B.V. niet verplicht.
4.3.

Art.5. LEVERINGS- EN UITVOERINGSTERMIJNEN

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Art.8

AFZETCONTAINERS EN OPHALEN VAN AFVALSTOFFEN

8.1.

Ingeval de B.V. een overeenkomst met betrekking tot ophalen van houtvezel, resthout, gebruikt hout dan wel soortgelijk materiaal met de opdrachtgever aangaat, zal de opdrachtgever aan de uitvoering hiervan haar volledige medewerking verlenen. Opdrachtgever garandeert de B.V. dat de door hem aan te leveren materialen vrij zijn van andere stoffen dan hiervoor genoemd.
Bij elke afzetcontainer zal door de B.V. aan de opdrachtgever een geleidebiljet worden verstrekt waarop de samenstelling van de afvalstroom dient te worden vermeld. Deze afvalstroom kan uitsluitend bestaan uit de in artikel 8.1.
genoemde afvalmaterialen. De B.V. neemt deze omschrijving over op de weegbon waaronder de afvalstroom aan de
acceptant van de B.V. zal worden aangeboden. Indien de afvalstroom niet conform de omschrijving van het geleide
biljet en/of de weegbon is, mag de acceptant het afval niet accepteren. Eventuele kosten die door de B.V. worden
gemaakt doordat afvalstromen niet conform het geleidebiljet en/of de weegbon en/of niet conform de acceptatievoorwaarden zijn, zullen door de B.V. worden verhaald op de opdrachtgever.
De voorwaarden onder artikel 6. voornoemd inzake de afvalstromen zijn onverminderd van toepassing op het afval dat
door opdrachtgever in een afzetcontainer aan de B.V., wordt aangeboden.
Als de (ver)plaatsing of verwijdering van de afzetcontainer op of over het terrein van een derde dient te geschieden,
zal de opdrachtgever hiervoor de juiste condities arrangeren en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die
door de B.V. aan het terrein van die derde wordt aangebracht, indien deze schade voor de opdrachtgever te voorzien
is. De opdrachtgever vrijwaart de B.V. voor aanspraken van derden terzake.
Voor zover zulks wettelijk verplicht is, dient de opdrachtgever voor duidelijke bebakening en/of verlichting van de
afzetcontainer zorg te dragen.
De opdrachtgever is jegens de B.V. aansprakelijk voor alle schade aan de in gebruik gegeven afzetcontainer.
Opdrachtgever vrijwaart de B.V. uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden en/of boetes en/of aanzeggingen van
overheidswege en/of alle kosten die door de B.V. in dit verband worden gemaakt terzake het gestelde in dit artikel.

8.2.

8.3.

8.5.
8.6.
8.7.

Art.9. RISICO VERHUURDE MATERIALEN
Het risico van de verhuurde materialen berust geheel bij de huurder. De kosten voor herstel of vervanging van het gehuurde
komen voor rekening van de huurder. Bij het einde van de huurovereenkomst dient u de materialen in goede staat en
zonder beschadiging, ordelijk en schoon op te leveren. Bij gebreke zijn de herstel- en/of reinigingskosten voor rekening van de huurder.
Art.10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1.
10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

Indien partijen een termijn van uitvoering en/of levering zijn overeengekomen, zal de B.V. de opdracht uitvoeren binnen
deze termijn.
Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede de B.V. in te lichten omtrent alle omstandigheden
welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de B.V. niet in staat is de opdracht in de in artikel 5.1. bedoelde tijd
van uitvoering zo snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade uit te voeren.
Termijnoverschrijding geeft de opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na te
komen c.q. op te schorten en/of om ontbinding van de overeenkomst te verzoeken.
In geval van overmacht – waar onder mede is verstaan iedere niet aan de schuld van de B.V. te wijten omstandigheid,
welke de al dan niet tijdelijke nakoming van haar verbintenis hindert – heeft de B.V. de keuze om ofwel de nakoming
van zijn verbintenis uit te stellen, ofwel de overeenkomst te ontbinden met terugwerkende kracht, zonder daarbij op
enigerlei wijze schadeplichtig te zijn.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan, ziekte van of gebrek aan personeel, werkstaking, defecte machines,
gebrek aan vervoersmogelijkheden, onevenredige drukte na een periode van regen of vorst, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege en veroorzaakt door of niet nakoming van hun verplichting
jegens de B.V. door de bedrijven van wie de B.V. in haar bedrijfsuitoefening afhankelijk is ongeacht de reden of de
oorzaak daarvan.

11.1.
11.2.
11.3.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

Alle afvalstoffen, dit zijn stoffen, preparaten of andere producten waarvan de opdrachtgever – met het oog op de
verwijdering daarvan –voornemens is zich te ontdoen, zich moet ontdoen, of zich ontdoet, of de B.V. laat ontdoen,
vallen onder de werking van dit artikel.
Door opdrachtgever mogen geen giftige, bijtende, stinkende, verhardende, zelfontbrandende, explosieve, chemische
en/of radioactieve en/of asbesthoudende materialen worden aangeboden en of die stoffen die op de achterzijde van
het geleidebiljet als verboden, niet reguliere afvalstoffen en probleemstoffen worden genoemd.
De aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen aan de eisen die aan afvalstoffen worden gesteld door of krachtens de
vigerende milieuwetgeving.
Opdrachtgever vrijwaart de B.V. uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden terzake het gestelde in de punten
6.2.en 6.3.hiervoor en/of boetes en/of aanzeggingen van overheidswege en/of alle kosten die door de B.V. in dit
verband worden gemaakt.
Zowel vervuilde als niet-vervuilde grond moeten voorzien zijn van een analyserapport. Opdrachtgever blijft te allen
tijde aansprakelijk tot schriftelijke acceptatie door de B.V.

Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten en/of voorschotten in rekening te brengen.
De B.V. is gerechtigd om een tussentijdse prijsaanpassing aan een termijn en een bandbreedte te koppelen. Slechts bij
overschrijding daarvan heeft de opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
Bij gebrek aan een reeds opgenomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht
volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte en/of afgezette
materialen en hun hoeveelheden, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen
overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling op basis van de ten tijde van de oplevering van het
werk ter plaatse geldende tarieven.

Art.12. BETALING
12.1.

12.2.

12.3.

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de B.V. gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,
indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet stipt nakomt of desgevraagd niet voldoende zekerheid stelt voor
stipte nakoming.
Betaling dient te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,
zonder korting of schuldvergelijking. De door de bank aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als
betalingsdag aangemerkt.
In geval van te late betaling zal de opdrachtgever van rechtswege in gebreke zijn zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te vinden, en zal hij van rechtswege over het te laat betaalde bedrag of het onbetaald
gebleven bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand vanaf de vervaldatum. Alle kosten van invordering
door de B.V. te maken wegens wanbetaling of andere wanprestaties van de opdrachtgever, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, komen met een minimum van 15% voor rekening van opdrachtgever.

Art.13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1.

Art.6. AAN AFVALSTROMEN TE STELLEN EISEN
6.1.

De B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht bij of ten gevolge van de uitvoering van het werk, indien het
werk wordt verricht onder leiding van of op aanwijzing van de opdrachtgever.
De B.V. is nimmer aansprakelijk voor vertraagde oplevering, winstderving of andere gevolgschade.
Indien personeelsleden van de B.V. ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de B.V. niet
regelmatig met de werkzaamheden kunnen doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de
opdrachtgever.
De B.V. is tevens nimmer aansprakelijk voor immateriële schade bedrijfs- en/of stagnatieschade.
Het maximum bedrag tot vergoeding waar de B.V. ooit voor kan worden aangesproken door de opdrachtgever is
beperkt tot een maximum van het factuurbedrag van de opdracht die heeft geleid tot de overeenkomst volgens deze
algemene voorwaarden.

Art.11. PRIJZEN

Kwaliteit
Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd. Indien het product een afvalproduct
betreft zal de B.V. deze normale kwaliteit naar beste kunnen leveren. Opdrachtgever realiseert zich dat het hier een
afvalproduct betreft waarbij nooit is uit te sluiten dat in beperkte mate vreemde stoffen aanwezig zullen zijn. De B.V. kan
hier geen aansprakelijkheid aanvaarden.

5.1.

7.7.
7.8.

kosten die door de B.V. worden gemaakt doordat afvalstromen niet conform het geleidebiljet en/of de weegbon en/of
niet conform de acceptatievoorwaarden zijn, zullen door de B.V. worden verhaald op de opdrachtgever.
De voorwaarden onder artikel 6. voornoemd inzake de afvalstromen zijn onverminderd van toepassing op het afval dat
door opdrachtgever in een afzetcontainer aan de B.V., wordt aangeboden.
- Asbesthoudende materialen worden alleen geaccepteerd na telefonische melding.
- asbesthoudend afval wordt alleen geaccepteerd indien het luchtdicht en dubbel verplakt in folie van 0,2 mm op pal
let wordt aangeleverd; deze folie moet doorzichtig zijn zodat de inhoud kan worden gecontroleerd door acceptant
en inspectiediensten van de overheid.
- scherpe punten dienen eerst met tape omwikkeld te worden.
- alleen een Komo goedgekeurde Big Bag/asbestafvalzak wordt in ontvangst genomen. Deze Big Bag/asbestafvalzak
is verkrijgbaar bij de de B.V.
- ter identificatie wordt het afval met watervast stift voorzien van een AMVB-nummer.
- gevulde zakken mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilogram.
- de afvalzakken dienen afgesloten te worden met de navelstrengmethode buitenzak voorzien van asbest gevarenla bel.
Als de (ver)plaatsing of verwijdering van de afzetcontainer op of over het terrein van een derde dient te geschieden,
zal de opdrachtgever hiervoor de juiste condities arrangeren en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die
door de B.V. aan het terrein van die derde wordt aangebracht, indien deze schade voor de opdrachtgever te voorzien
is. De opdrachtgever vrijwaart de B.V. voor aanspraken van derden terzake.
Voor zover zulks wettelijk verplicht is, dient de opdrachtgever voor duidelijke bebakening en/of verlichting van de
afzetcontainer zorg te dragen.
De opdrachtgever is jegens de B.V. aansprakelijk voor alle schade aan de in gebruik gegeven afzetcontainer.
Opdrachtgever vrijwaart de B.V. uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden en/of boetes en/of aanzeggingen van
overheidswege en/of alle kosten die door de B.V. in dit verband worden gemaakt terzake het gestelde in dit artikel.

13.2.

Alle door de B.V. geleverde goederen blijven eigendom van de B.V. totdat zij volledig zijn betaald. Ter dekking van de
aanspraken van de B.V. dienen niet alleen de reeds geleverde, doch nog niet betaalde goederen, maar ook die
geleverde goederen die reeds wel zijn betaald en wel tot het totale bedrag van onze aanspraken. Dit eigendomsvoorbehoud laat onverlet het recht van de opdrachtgever om de goederen in het kader van de uitoefening van zijn normale
bedrijf te bewerken en of te verkopen.
De B.V. is hierbij door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De opdrachtgever dient
hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare boete van ? 500,- per dag dat hij hiermee
in gebreke blijft. Door terugneming door de B.V. wordt de overeenkomst niet ontbonden tenzij de B.V. dit de opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld.

Art.14. GARANTIE
Garantie wordt alleen verleend indien dit nadrukkelijk is overeengekomen en daartoe een schriftelijk garantiebewijs is
afgegeven. Indien niet door de B.V., maar door de fabrikant of een andere leverancier garantie is gegeven, is de B.V.
bij die overeenkomst geen partij en zal zij desgewenst slechts bemiddeling verlenen bij de afwikkeling van de
garantieclaim.
Art.15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Art.7. AFZETCONTAINERS
7.1.
7.2.

Ingeval de B.V. een overeenkomst met betrekking tot ophalen van afvalstoffen met de opdrachtgever aangaat, zal de
opdrachtgever aan de uitvoering hiervan haar volledige medewerking verlenen.
Bij elke afzetcontainer zal door de B.V. aan de opdrachtgever een geleidebiljet worden verstrekt waarop de samenstelling van de afvalstroom dient te worden vermeld. De B.V. neemt deze omschrijving over op de weegbon waaronder de afvalstroom aan de acceptant van de B.V. zal worden aangeboden. Indien de afvalstroom niet conform de
omschrijving van het geleidebiljet en/of de weegbon is, mag de acceptant het afval niet accepteren. Eventuele

15.1.
15.2.
15.3.

Deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen/offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop zij van toepassing
zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.
Indien over enig artikel van deze algemene voorwaarden of de uitvoering daarvan tussen partijen enig geschil mocht
ontstaan, zullen partijen zich ervoor inspannen een dergelijk geschil in goed overleg op te lossen.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de aanbieding/offerte, de opdracht en/of de overeenkomst of een
nadere overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

