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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER MEIJ GROEN INFRA VEILIGHEID  
  
  
  

1. Definities:  
1.1 Van der Meij Groen Infra Veiligheid:  
  Gevestigd te Velsen Noord onder KVK nummer 34028318 met bedrijfsmatige werkzaamheden in landschapsbeheer, civiele en 

veiligheidswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen: opdrachtnemer   
1.2 Opdrachtgever:  
              Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van zaken door Van der Meij  

Groen Infra Veiligheid  
1.3 Offerte:  
  Vrijblijvend aanbod voor het verlenen van diensten en/of het leveren van materialen in de vorm van prijslijsten en/of schriftelijke verklaringen  
   
2.  Toepasselijkheid  
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking 

heeft op door opdrachtnemer te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  
2.2  Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen  
  
3.  Totstandkoming en wijziging overeenkomst  
3.1  Alle aanbiedingen en offertes door opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is 

opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van opdrachtnemer of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot 
stand.   

3.2  Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen 
en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen 
derhalve niet voor rekening en risico van opdrachtnemer.   

3.3  Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele 
verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.  

3.4  Een overeenkomst komt enkel tot stand:  
a) Door ondertekening door de opdrachtnemer van de ongewijzigde opdracht die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer heeft toegezonden met 
het verzoek deze ongewijzigd en ondertekend binnen 14 dagen te retourneren na de datum van verzending  
b) Indien de opdrachtnemer in gebreke blijft om de opdracht binnen 14 dagen na de datum van verzending te retourneren en geen schriftelijk 
bezwaar aantekent tegen de inhoud van de opdracht danwel met de uitvoering van de opdracht is begonnen, waardoor moet worden geacht dat de 
opdrachtnemer de opdracht heeft aanvaard, op de voorwaarden als vermeld in de opdracht en onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden  

3.5 Als de opdracht kennelijke tegenstrijdigheden en/of fouten en/of omissies bevat, moet de opdrachtnemer de opdrachtgever daarop wijzen voordat hij 
tot ondertekening of (als dat eerder is) tot uitvoering van de overeenkomst overgaat, bij gebreke waarvan elk recht op bijbetaling vervalt.  

3.6 Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de overeenkomst binden de opdrachtnemer slechts als deze schriftelijk door de opdrachtgever zijn 
aanvaard.  

  
4.  Offerte  
4.1  Een aanvraag van de opdrachtgever tot het uitbrengen van een offerte is vrijblijvend. Alle kosten gemoeid met het 

opstellen van een offerte / aanbieding zijn voor rekening van de opdrachtnemer.  
4.2  Een offerte van de opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk in de 

offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is  
4.3  De opdrachtnemer doet zijn offerte gestand gedurende de op de offerte vermelde termijn.  
4.4  De opdrachtnemer garandeert dat de offerte(s) op rechtmatige wijze tot stand is (zijn) gekomen, en in het bijzonder dat deze offerte(s) tot stand is 

(zijn) gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met derden waardoor de mededinging is of wordt verhinderd of beperkt 
en/of prijzen daardoor zijn of worden verhoogd.  

4.5  In geval van wijzigingen van de verleende opdracht c.q. opdrachten die leiden tot een vermindering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer is de 
opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende schade en winstderving op eerste verzoek aan opdrachtnemer te betalen.  

  
5.  Prijs  
5.1  Alle prijzen en opslagpercentages zijn vast, exclusief omzetbelasting en worden niet geïndexeerd.  
5.2  De prijsaanbieding is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte c.q. bevestigde gegevens. Voor zover hier in wijzigingen optreden die daarvan 

afwijken heeft opdrachtnemer het recht de prijsaanbieding aan te passen met behoud van de overige contractuele verplichtingen. Indien de verstrekte 
gegevens fundamenteel afwijken waardoor opdrachtnemer redelijkerwijs de opdracht niet meer kan uitvoeren vervalt de overeenkomst en worden alle 
gemaakte en nog te maken kosten door opdrachtgever vergoed.  

5.3  De bij de prijsaanbieding opgegeven prijs c.q. prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen gebaseerd op de per datum van aanbieding geldende 
kostenbepalende factoren. Vanaf deze datum is de risicoregeling als genoemd in artikel 6 van toepassing.   

5.4  Voor de toepassing van de risicoregeling als nader bepaald in artikel 6 worden de loonkosten op een vooraf overeengekomen percentage van het totale 
bedrag gefixeerd    

5.5  Onder loonkosten worden ten deze verstaan lonen en daarop betrekking hebbende sociale kosten ten behoeve van de tewerkgestelden.  
  
  
5.6  Het totaalbedrag van de prijsaanbieding is voor beide partijen bindend. Uitzondering hierop vormen:  

a) Verrekening van meer en/of minderwerk krachtens artikel 7  
b) Verrekening van de wijzigingen van kosten krachtens de in artikel 6 genoemde risicoregeling  
c) Afwijkingen krachtens artikel 5.2  
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6  Risicoregeling  
6.1  Indien na datum van de prijsaanbieding van het werk wijzigingen optreden in  

a) De loonkosten bedoeld in artikel 5.5  
b) De prijzen van de te leveren materialen en/of voor de uitvoering van het werk benodigde brandstoffen  
worden de daaruit voortvloeiende hogere en lagere kosten verrekend.  

6.2  Voor verrekening wegens een prijswijziging als bedoeld in het vorige lid sub b komen in aanmerking alle materialen en/of brandstoffen.  
 
7       Meer- en minder werk  
7.1  Verrekening van meer- en minder werk vindt plaats:  

a) Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering  
b) Ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten  
c) Ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden  

7.2 In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan de opdrachtnemer slechts 
dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende 
prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.  

7.3 Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden schriftelijk of elektronisch 
worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van de opdrachtnemer en van de 
opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene 
die de aanspraak maakt.  

7.4 Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te 
brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.  

7.5 Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, mag de opdrachtnemer bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen 
bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal de opdrachtnemer eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel 
bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door de opdrachtnemer worden verrekend bij de 
eindafrekening.  

  
8    Betaling  
8.1  Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt de opdrachtnemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende 

termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. De door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.  
8.2  Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle 

ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan op voorwaarde dat de aannemer 
deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend. De aannemer is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn 14 
dagen voor de geplande oplevering in te dienen.  

8.3  Indien de betaling niet of niet tijdig is ontvangen is de opdrachtgever zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is de wettelijke 
rente verschuldigd vanaf de datum waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot de datum van de wettelijke betaling.  

8.4  Indien opdrachtnemer tot invordering overgaat zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke ten laste van de 
opdrachtgever komen waarbij de buitenrechtelijke invorderingskosten op ten minste 15% van de in te vorderen hoofdsom wordt gesteld.  

  
9  Oplevering van een werk  
9.1  Het werk geldt als opgeleverd:  

a) wanneer de opdrachtnemer schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtnemer heeft medegedeeld dat het werk gereed is en de opdrachtgever 
het werk heeft aanvaard of goedgekeurd.   

b) Wanneer de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de opdracht voltooid is en de opdrachtgever heeft nagelaten 
het werk binnen 8 dagen na ontvangst van deze kennisgeving op te nemen.  

c) Bij ingebruikname van het werk door opdrachtgever met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte 
als opgeleverd wordt beschouwd.  

9.2 Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor 
afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de e.v.t. afgesproken onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring 
mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.  

9.3 Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal de 
opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.  

9.4 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.  
  
10  Levering en eigendomsvoorbehoud van zaken   
10.1  Wanneer de geleverde zaken die zich in het bedrijfspand of op het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer bevinden, na de terbeschikkingstelling 

daarvan aan opdrachtgever niet door deze worden afgenomen worden de zaken voor rekening en risico van de opdrachtnemer opgeslagen,  
10.2  Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zijn alle kosten van transport en de daaraan verbonden risico’s voor rekening van de opdrachtgever.  
10.3  De aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de zaken het bedrijf van opdrachtnemer hebben verlaten, dan wel op het moment dat 

door opdrachtnemer aan opdrachtgever gemeld is dat de zaken gereed zijn voor transport  
10.4  Het risico ter zake van alle schaden welke aan de geleverde zaken zouden kunnen ontstaan ongeacht de oorzaak, gaat op het moment van aflevering 

volledig over op de opdrachtgever.  
  
11.  Verplichtingen van de opdrachtgever  
11.1      Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken:  

a) Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, zo nodig in 
overleg met de opdrachtnemer.  

b) Over het terrein of gebouw waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd.  
c) Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.  
d) Over gegevens inzake de aanwezigheid en ligging van kabels, buizen, leidingen etc.  
e) Over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water. De benodigde elektriciteit, gas en 

water zijn voor rekening van de opdrachtgever.  
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11.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden 

uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van de opdrachtnemer.  
11.3 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van de opdrachtnemer is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag 

waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot de opdrachtnemer over te dragen aan een derde.  
  
12   Uitbesteding  
12.1  Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten onder door haar aan deze 

derden te stellen voorwaarden.  
  
13  Reclames  
13.1 Reclames over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen binnen acht dagen schriftelijk te worden gemeld  
13.2 Reclames over de facturen van opdrachtnemer dienen binnen acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekend schrijven           

door opdrachtnemer te zijn ontvangen.  
13.3 Het indienen van reclames en klachten ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingverplichting overeenkomstig het  

bepaalde in artikel 8.  
  
  
  
14  Eigendomsvoorbehoud  
14.1  Alle door opdrachtnemer te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van opdrachtnemer, zolang de 

opdrachtgever enige vordering van opdrachtnemer, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere 
vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.  

14.2  De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 
opdrachtnemer te bewaren  

14.3  De opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, 
aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de 
gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever plaatsvindt.  

14.4  Indien de opdrachtgever met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer tekort schiet of opdrachtnemer goede grond heeft 
te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is opdrachtnemer gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
goederen terug te nemen. De opdrachtgever zal medewerking verlenen en de opdrachtnemer  ten allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen 
en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de opdrachtnemer. Na terugneming zal de opdrachtgever worden 
gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de opdrachtnemer met opdrachtgever was 
overeengekomen, verminderd met de kosten die voor opdrachtnemer uit de terugneming voortvloeien.  

  
15  Overmacht  
15.1  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht 

worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door 
opdrachtgever niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te 
ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.  

15.2  Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke 
buiten schuld of toedoen van opdrachtnemer zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de 
productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij opdrachtnemer als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, 
vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen 
toeleveringsbedrijven van opdrachtnemer.  

15.3  Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

  
16  Aansprakelijkheid  
16.1  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of 

bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van opdrachtnemer.   
16.2  De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door 

opdrachtnemer aan opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakings-verplichtingen en vergoeding van schade nimmer 
meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).  

16.3  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel 
in redelijkheid had kunnen verzekeren.   

  
17  Geschillen en toepasselijk recht  
17.1  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die 

bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  
17.2  Op een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag 

der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.  
17.3  Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden 

beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is 
gevestigd.  

  
 
 


