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1 Toepasselijkheid
1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uit te voeren en uitgevoerde
diensten en leveringen.
1.2 Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien dit uitdrukkelijk
en schriftelijk is overeengekomen.

2 Voorzieningen
2.1 De opdrachtgever dient te zorgen, als het werk dit vereist, voor de aanwezigheid van netvoeding
van 220 / 380 Volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is. Tevens voor een waterleiding met een
afsluitbare kraan met schroef-koppeling van / ” of ” bi e ee afsta d va
eter va de
plaats waar de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast het ter
beschikking stellen van kostenloze parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek. Eventuele
kosten voor aanleg en vergunningen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten
zullen gespecificeerd worden gefactureerd. Opdrachtgever dient voorts zorg te dragen voor alle
Arbo-eisen t.a.v. bijvoorbeeld bouwliften, veiligheidseisen, steigers, e.d.
2.2 Het aftekenen van het boor- of zaagwerk en van sleuven en dozen wordt door de opdrachtgever
verzorgd en is voor zijn verantwoording.
2.3 Alle werkzaamheden geschieden uitsluitend op aanwijzingen en onder verantwoording van de
opdrachtgever.
2.4 De in, op en boven de vloer/ wand aanwezige obstakels, zowel zichtbaar als onzichtbaar welke
de uitvoering van werkzaamheden door het boorbedrijf kunnen belemmeren, moeten door de
opdrachtgever vóór de aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Indien door dergelijke
obstakels schade aan materiaal van het boorbedrijf ontstaat, en/of stagnatie bij de produktie
optreedt dan zullen de kosten hiervan door het boorbedrijf aan de opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
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2.5 Verwerkingskosten van af te voeren materialen zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij
anders overeengekomen.

3 Prijzen
3.1 Prijzen zijn exclusief grondwerk, hak- en breekwerk, reiniging van de werkplek, afvoer van puin,
tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen
3.2 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting
3.3 Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B 35, of in beton met een
extreem hoge concentratie ijzer, behouden wij het recht om in overleg onze prijzen aan te passen.

4 Betalingscondities
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum
4.2 Vanaf de betaaldatum is de opdrachtgever over het factuurbedrag 1% rente per maand of
gedeelte van de maand tot betaaldatum verschuldigd.
4.3 De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt,
opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma of een besloten
vennootschap is, deze in liquidatie komt, wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
4.4 Indien de opdrachtgever met enige betaling achterstallig is, dan is de uitvoering van elk door de
opdrachtgever verstrekte overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever de achterstallige
betaling heeft voldaan.
4.5 Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijk, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus met betrekking tot de invordering van het door de
opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag gemaakt, zijn voor rekening van de
opdrachtgever. Zij worden op minimaal 15% van het betrokken bedrag gefixeerd en zullen tenminste
€
,- bedragen.

5 Opdrachtverstrekking
5.1 De opdrachtgever draagt na voltooiing van de (deel)opdracht binnen 10 werkdagen zorg voor
een ondertekende (uitvoerders)bon. Bij projekten die meerdere weken duren zal de opdrachtgever
wekelijks een ondertekende (uitvoerders)bon verstrekken. Als de betreffende bon niet tijdig wordt
verstrekt, zijn wijgerechtigd om op basis van werkrapporten van onze medewerkers te factureren.
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6 Annuleringen
6.1 Indien de opdracht de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle
met het oog op van de uitvoering van deze order al gemaakte kosten te vergoeden tegen de in de
calculatie opgenomen prijzen. Dit alle onverminderd het recht op vergoeding van directe en
indirecte schade als gevolg van de annulering.

7 Aansprakelijkheid
7.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij
het afboren, zagen en slopen van (span-)kabels, leidingen, bewapingen en alle andere zich in beton
of overige te bewerken objecten bevindende verstevigingen. Eveneens is er geen aansprakelijkheid
bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en
verzakkingen van constructies.
7.2 Onze aansprakelijkheid voor overige directe schade uit hoofde van de overeenkomst bedraagt
maximaal de waarde van de opdracht exclusief BTW. Vergoeding van indirecte schade zoals
omzetderving of verminderde goodwill is uitgesloten.
7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is nadat tijdens de opdrachtgever
de door ons vervaardigde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, aan deren heeft geleverd of ter
beschikking heeft gesteld.
7.4 Alle verankeringen worden uitgevoerd volgens specificatie van de opdrachtgever c.q. de
fabrikant. Voor schades van welke aard dan ook als gevolg van verankeringen zijn wij niet
aansprakelijk.

8. Overmacht
8.1 De in onze aanbieding eventueel genoemde leveringstermijn wordt verlengd met de periode
gedurende welke wij door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd zijn aan onze
verplichtingen te voldoen.
8.2 Indien door overmacht de levering met meer dan een maand wordt vertraagd, is zowel
Betonenzaagexpert als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beeindigd te beschouwen.

9 Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
9.2 Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter
9.3 Het in lid 2 bepaalde laat onverlet ons recht om geschil te laten beslechten middels arbitrage of
bindend advies.
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