ALGEMENE VOORWAARDEN
I.

ALGEMEEN

3.5 Controle door Koper
Koper, dan wel een door Koper aan te wijzen derde, kan vóór het tijdstip van levering de
1.1 Infra Delivery
Bouwgrondstof uitsluitend ter keuring in ontvangst nemen, teneinde te beoordelen/controleren of
De opdrachtnemer zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
de Bouwgrondstof voldoet aan de overeengekomen eigenschappen. Deze keuring zal de Koper zo
Infra Delivery BV ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 77354583.
spoedig mogelijk (laten) uitvoeren. Indien blijkt dat de Bouwgrondstof na keuring aan de
overeengekomen eigenschappen voldoet, dan wel als de Koper afziet van de mogelijkheid tot
1.2 Opdrachtgever
Iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Infra Delivery een overeenkomst heeft keuring, zal deze de Bouwgrondstof onverwijld aanvaarden. Indien de Koper, dan wel een door
Koper aan te wijzen derde, de Bouwgrondstof wenst te keuren, zal de Koper dit kenbaar maken aan
gesloten.
de Verkoper van de Bouwgrondstof. Vervolgens zal de Koper, dan wel een door Koper aan te wijzen
1.3 Verkoper
derde, twee monsters nemen, waarvan één exemplaar wordt verzegeld, voorzien van de
Degene die een partij Bouwgrondstoffen in eigendom heeft dan wel degene die namens de
handtekening van/namens de Koper, de locatie & datum van monstername en afgegeven aan of bij
eigenaar van de Bouwgrondstoffen deze wenst af te zetten.
Infra Delivery.
1.4 Koper
3.6 Keuringen, vergunningen en wettelijke bepalingen
Degene die een partij Bouwgrondstoffen in eigendom wenst over te nemen dan wel degene die
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van keuringen, het aanvragen van
namens de toekomstig eigenaar een partij Bouwgrondstoffen wenst in te nemen.
vergunningen, het doen van meldingen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever
voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Infra Delivery.
1.5 Bouwgrondstoffen
Alle stoffen vallend onder de definitie van grond, baggerspecie of bouwstof zoals verwoord in het
Artikel 4. Betaling
Besluit Bodemkwaliteit.
4.1 Betalingsverplichting
Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
Tenzij anders is aangegeven in de overeenkomst dienen betalingen plaatst te vinden binnen 30
dagen na factuurdatum op een door Infra Delivery aangewezen betaalrekening.
2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming
4.2 Verzuim
van alle tussen de Opdrachtgever en Infra Delivery gesloten overeenkomsten als ook de hieruit
Indien na het verstrijken van het betalingstermijn door Infra Delivery nog geen (volledige) betaling
voortvloeiende toekomstige en vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de door de
is ontvangen, is de Opdrachtgever van rechtswege, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is hij
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening rente verschuldigd (10%).
2.2 Offerte
4.3 Kosten voorvloeiend uit te late betaling
Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Het enkel uitbrengen
Alle door Infra Delivery gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en
van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave verplicht Infra Delivery niet tot het
gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en
sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan
incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever.
door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een
minimum van 100,- euro.
2.3 Prijzen
Alle prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting. Prijzen (en overige voorwaarden) zijn gebaseerd
4.4 Bevoegdheid tot opschorten
op de soort en omvang van de te leveren Bouwgrondstoffen en diensten. Kortingen kunnen
Zolang Opdrachtgever in gebreke is, is Infra Delivery bevoegd de nakoming van alle
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Infra Delivery is gerechtigd na de offerte en/of
overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten. Opdrachtgever is niet gerechtigd zich op
tijdens de duur van de uitvoering van de overeenkomst de prijs te verhogen, doch uitsluitend indien
enig opschortingsrecht te beroepen jegens Infra Delivery.
de verhoging voortvloeit uit kostprijsverhogende omstandigheden (overheidsheffingen,
4.5 Periodieke betalingen
prijsverhogingen door leveranciers, laagwater, e.d.)
Infra Delivery heeft het recht zijn honorarium wekelijks in rekening te brengen voor verrichte
2.4 Schriftelijke bevestiging
werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de
Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Infra Delivery een aanvang met het 4.6 Geen korting of compensatie
uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. De Opdrachtgever verricht de aan Infra Delivery verschuldigde betalingen, tenzij anders
Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Infra Delivery slechts nadat deze schriftelijk overeengekomen, zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst
betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Infra Delivery heeft verstrekt.
door Infra Delivery zijn bevestigd.
Artikel 1. Definities

Artikel 5. Aansprakelijkheid en overmacht
2.5 Meerdere Opdrachtgevers
Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Infra Delivery wenst 5.1 Beperking aansprakelijkheid
te verstrekken, dient hij Infra Delivery, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan Infra Delivery kan expliciet niet aansprakelijk worden gesteld voor:
op de hoogte te stellen.
• Indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
• De milieuhygiënische, civieltechnische en/of andere eigenschappen van de Bouwgrondstoffen
2 6 Duur van de overeenkomst
wanneer Infra Delivery niet optreedt als Koper of Verkoper maar slechts als bemiddelaar en/of
Elke overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt doordat de volledige partij
transporteur tussen een Koper en Verkoper.
Bouwgrondstof is geleverd en aanvaard en Opdrachtgever alle openstaande facturen aan Infra
Delivery heeft voldaan, dan wel aanvaarding niet heeft plaatsgevonden, de Bouwgrondstof is • Eigenschappen, waaronder nadrukkelijk milieuhygiënische parameters inbegrepen, niet
geretourneerd en de door Infra Delivery gemaakte kosten en/of geleden schade is vergoed.
genoemd in de offerte of bewijsmiddel in het kader van Besluit Bodemkwaliteit.
• Gevolgen voortkomend uit het niet accepteren van een bewijsmiddel in het kader van Besluit
Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst
Bodemkwaliteit door het Bevoegd Gezag.
3.1 Verplichting Infra Delivery
• Gevolgen voortkomend uit het niet accepteren van de Bouwgrondstof door het
Infra Delivery zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de
hergebruiksproject dan wel de be- of verwerkingsinrichting.
belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen. Voor zover noodzakelijk zal Infra • Verlies van vracht.
Delivery de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
5.2 Aansprakelijkheid
Infra Delivery is niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies uit welke hoofde dan ook. Mocht
Infra Delivery op één of andere wijze aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid als volgt
beperkt:
• Voor zover de aansprakelijkheid van Infra Delivery door haar aansprakelijkheidsverzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane
uitkering;
• Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of indien de verzekeraar niet tot
3.3 Hoeveelheidsbepaling
uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Infra Delivery beperkt tot de factuurwaarde van
Hoeveelheden worden bepaald in de middelen van vervoer en worden uitgedrukt in losse m³, vaste
de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid
m³, beun m³ of tonnen. De hoeveelheid wordt door Verkoper bij het laden van het vervoersmiddel
betrekking heeft;
op het transportdocument vermeld. Bij aankomst op de aflever- of loslocatie wordt deze
• Infra Delivery kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade.
hoeveelheid door/namens de Koper gecontroleerd. Bij een geschil over de hoeveelheid geldt de
hoeveelheidbepaling door/namens Infra Delivery, tenzij de hoeveelheid is bepaald door een 5.3 Aansprakelijkheid jegens derden
Opdrachtgever vrijwaart Infra Delivery voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
beëdigd ijkmeester of door een geijkte weegbrug.
3.2 Verplichting opdrachtgever
De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een
tijdige en juiste levering door Infra Delivery mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig
(laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke bruikbare gegevens, het hebben van
voldoende voorraad van de te laden Bouwgrondstoffen, het hebben van voldoende
ontvangstcapaciteit voor de te lossen Bouwgrondstoffen en het tijdig verzorgen van benodigde
vergunningen en/of meldingen.

3.4 Eigenschappen van Bouwgrondstoffen
Opdrachtgever is voor aanvang van de werkzaamheden, als ook telkens wanneer Infra Delivery
daarom verzoekt, verplicht om een duidelijke schriftelijke omschrijving van de aard, de herkomst,
de eigenschappen en de samenstelling als ook de gevarenklasse van de Bouwgrondstoffen te
verstrekken, dan wel -indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen de
samenstelling en/of gevarenklasse van de Bouwgrondstoffen niet bekend zijn- zulks uitdrukkelijk
schriftelijk aan Infra Delivery te melden.
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5.4 Overmacht
Overmacht aan de zijde van Infra Delivery houdt in iedere omstandigheid op grond waarvan
(verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer door Opdrachtgever kan worden
verlangd en deze omstandigheden niet aan Infra Delivery te wijten zijn. Indien er sprake is van
overmacht aan de zijde van Infra Delivery dan heeft Infra Delivery het recht om de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst (gedeeltelijk,
derhalve voor het nog niet uitgevoerde gedeelte) te ontbinden, zonder dat Infra Delivery gehouden
is enige schadevergoeding aan Opdrachtgever te voldoen.
Artikel 6. Ontbinding
6.1 Ontbinding
Infra Delivery heeft het recht de overeenkomst met haar Opdrachtgever door een schriftelijke
verklaring te ontbinden. Onder schriftelijke verklaring wordt mede bedoeld een e-mailbericht. Door
ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar en geeft Infra
Delivery het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De ontbinding kan zonder
enige ingebrekestelling worden gedaan op het tijdstip waarop:
• de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
• de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt;
• de Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelestelling of
beschikkingsonbevoegd is om over zijn vermogen of delen daarvan te beschikken.

8.4 Levering franco werk
Onder levering ‘franco werk’ wordt verstaan de levering van Bouwgrondstoffen op de met de
Opdrachtgever overeengekomen en door Opdrachtgever aangewezen plaats van lossing, anders
dan leveringen ‘af bedrijf’, ‘voor de wal’ of ‘op de wal´. Als tijdstip van levering franco werk geldt
het moment waarop Infra Delivery de producten heeft gelost of, indien dat eerder is, op het
moment dat Opdrachtgever de levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben
aanvaard.
8.5 Leveringstermijnen
De door Infra Delivery opgegeven leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen. In geval van
niet tijdige levering is Infra Delivery pas na een schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
8.6 Verzuim door Infra Delivery
Wanneer Infra Delivery in verzuim is op grond van dit onderdeel, dan heeft Opdrachtgever geen
recht op een schadevergoeding, doch uitsluitend recht op nakoming, na het stellen van een
redelijke termijn. Opdrachtgever heeft dan ook het recht de overeenkomst (gedeeltelijk, derhalve
voor het niet uitgevoerde gedeelte) te ontbinden.

8.7 Risico Opdrachtgever
De levering van Bouwgrondstoffen is steeds op risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van
anderszins levering zijn de Bouwgrondstoffen voor rekening en risico van Koper.

Artikel 7. Overige algemene bepalingen
7.1 Vertrouwelijkheid
Opdrachtgever en Infra Delivery zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de
opdracht aan de wederpartij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de
uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en
omstandigheden afkomstig van de wederpartij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden
gebonden.
7.2 Intellectueel eigendom Infra Delivery
Op alle door Infra Delivery in zelfstandige uitoefening van haar bedrijf tot stand gebrachte
documenten, waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van een verstrekte opdracht, tot
stand gebrachte adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten, en andere documenten, berust
het auteursrecht en mogelijke andere rechten van intellectueel eigendom bij Infra Delivery. Infra
Delivery geeft Opdrachtgever toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar
normale bedrijfsvoering. Opdrachtgever zal deze documenten niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Infra Delivery verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden
beschikbaar stellen.
7.3 Intellectueel eigendom opdrachtgever
Op alle door de Opdrachtgever tot stand gebrachte documenten, welke hij heeft verstrekt aan Infra
Delivery ten behoeve van haar werkzaamheden, rust het auteursrecht en mogelijk andere rechten
van intellectueel eigendom bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Infra Delivery van
aanspraken -de redelijke kosten van verweer daaronder begrepen- van derden wegens vermeende
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van hen met betrekking tot deze documenten.
Opdrachtgever geeft Infra Delivery toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van
haar normale bedrijfsvoering.

8.8 Eigendomsvoorbehoud
Ter zake van geleverde Bouwgrondstoffen behoudt Infra Delivery zich de eigendom voor totdat
Koper aan al zijn verplichtingen jegens Infra Delivery heeft voldaan. Deze verplichtingen betreffen
zowel die welke ten tijde van de levering bestaan als die welke daarna ontstaan. Levering vindt
derhalve plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van tegenprestaties,
derhalve vorderingen van betaling, verplichtingen voortvloeiend uit het tekortschieten van Koper
in nakoming van deze overeenkomsten alsmede ter zake van de door Infra Delivery ten behoeve
van de Opdrachtgever verleende diensten en te verrichten of verrichtte werkzaamheden.
8.9 Terugname recht
Infra Delivery is bevoegd om, indien de Koper met betaling te laat is, dan wel indien er gegronde
redenen bestaan om aan te nemen dat hij niet of te laat zal betalen, de door Infra Delivery
geleverde Bouwgrondstoffen die als gevolg van eigendomsvoorbehoud in eigendom van Infra
Delivery zijn gebleven, terug te nemen. Terugneming heeft te gelden als ontbinding van de met
Koper gesloten overeenkomsten. De kosten voor terugname komen voor rekening van de Koper.

III.

SCHEEPSTRANSPORT

9.1 Inzet schepen
Tenzij anders overeengekomen bepaald Infra Delivery welke schepen voor de uitvoering van de
opdracht worden ingezet.
9.2 Laden en lossen
Laden en lossen geschiet in principe van maandag t/m vrijdag met een maximum van 8 uur (van
07u tot 17u), tenzij anders is overeengekomen.

9.3 Belading
Bij elke prijsopgave gaat Infra Delivery uit van volle scheepsladingen. In het geval dat sprake is van
een deellading is Infra Delivery gerechtigd de hoeveelheid ondervracht in rekening te brengen bij
7.4 Overdracht aan derden
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Infra Delivery gesloten overeenkomst Opdrachtgever.
aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
9.4 Waterstand
7.5 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten tussen Infra Delivery en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend bevoegd hiervan kennis te nemen de bevoegde rechter
in het arrondissement van de vestingsplaats/woonplaats van Infra Delivery.

Bij elke prijsopgave gaat Infra Delivery uit van een minimale waterstand bij Keulen van 2,21 meter,
bij Maxau van 4,51 meter en bij Kaub van 1,81 meter.

II.

9.5 Brandstof
Elke prijsopgave is gebaseerd op een gasolieprijs volgens de officiële prijs van CBRB exclusief BTW
en accijns tot € 700,00 per 1.000 liter. Vanaf € 700,00 zal per stijging van € 25,00 per 1.000 liter een
brandstoftoeslag worden berekend van € 0,05 per ton.

WIJZE VAN LEVERING, AANVAARDING EN EIGENDOMSOVERDRACHT

8.1 Levering af bedrijf
Onder levering ‘af bedrijf’ wordt verstaan de levering van een Bouwgrondstof vanaf het
winwerktuig, de verladingsinstallatie, het opslagterrein of het depot van de Verkoper of een andere
door de Verkoper aan te wijzen locatie. Als tijdstip van levering af bedrijf geldt het moment waarop
de af te leveren Bouwgrondstof in het laadruim wordt geplaatst van het daartoe door of namens
Verkoper ter belading aangeboden vervoersmiddel of, indien dat eerder is, het moment waarop de
Verkoper de levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben aanvaard. Ingeval Infra
Delivery de Verkoper is, bepaalt Infra Delivery de volgorde en tijdstippen van levering en belading.
8.2 Levering franco voor de wal
Onder levering ‘franco voor de wal’ wordt verstaan de levering van Bouwgrondstoffen per schip
door of namens Infra Delivery vóór een loswal. Als tijdstip van levering franco voor de wal geldt het
moment waarop de Opdrachtgever, of een door hem aangewezen derde, begint met lossen van de
Bouwgrondstof voor de wal vanuit het laadruim van het schip van Infra Delivery dan wel, indien dat
eerder is, op het moment dat de Opdrachtgever de levering heeft aanvaard of geacht wordt de
levering te hebben aanvaard.

9.5 Laagwater
In het geval gedurende de uitvoering van de opdracht sprake is van laagwater, is Infra Delivery
bevoegd om aan haar Opdrachtgever een laagwatertoeslag door te berekenen.

9.6 Schoonmaakkosten
De schepen worden door de Opdrachtgever bezemschoon opgeleverd. Indien sprake is van
scheepstransport met verontreinigde Bouwgrondstoffen zal Opdrachtgever na de laatste vracht
van elk ingezet schip voor haar rekening zorgdragen voor de schoonmaak van het schip.
9.7 Overliggeld
Overliggeld wordt verrekend volgens het Nederlandse “Tijdelijk besluit laden en lossen
binnenvaart”, zoals dit geldt drie maanden voor het aangaan van de Overeenkomst.
9.8 Risico’s opdrachtgever
Uitval van schepen en/of overmacht als gevolg van stremmingen, mist en/of vorst zijn voor
Opdrachtgever.

8.3 Levering franco op de wal
Onder levering ‘franco op de wal’ wordt verstaan levering van Bouwgrondstoffen per schip door of
namens Infra Delivery op een loswal. Als tijdstip van levering van franco op de wal geldt het moment
waarop Infra Delivery de Bouwgrondstof op de wal heeft gelost of, indien dat eerder is, op het
moment dat de Opdrachtgever de levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben
aanvaard.
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