Leverings- en verkoopvoorwaarden van Betonstations BV en alle franchisenemers, handelend
onder de naam Betonstation Oosterland t.a.v. de productie en verkoop van cementgebonden
producten.
Art. 1 - Definities
a. Verkoper: Betonstation Oosterland in haar hoedanigheid van leverancier van betonmortel en andere
cementgebonden producten.
b. Koper: wederpartij van Verkoper.
c. Cementgebonden producten (CGP): Machinaal gemengde producten kant en klaar voor gebruik,
zijnde een mengsel van gelijkmatige samenstelling, bestaande uit het bindmiddel cement,
toeslagmaterialen, water en eventueel hulpstoffen dan wel vulstoffen ter beïnvloeding van bepaalde
eigenschappen ter verkrijging van de gevraagde kwaliteit.
Art. 2 - Toepasselijkheid
a. De onderhavige verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Verkoper uitgebrachte offertes
en/of door hem gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering van CGP
Inkoop- of algemene voorwaarden van (potentiële) Kopers zijn niet toepasselijk - ook niet naast deze
verkoop-/leveringsvoorwaarden - en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hiermee uitdrukkelijk
uitgesloten.
b. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze verkoopvoorwaarden binden Verkoper slechts voor zover
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of
aanvullingen blijven deze verkoopvoorwaarden voor het overige van kracht.
Art. 3 - Totstandkoming overeenkomst
a. Offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is aangegeven.
b. Verkoper kan verlangen dat de wederpartij een order schriftelijk, gespecificeerd naar prijs, soort en
kwaliteit, bevestigt. Indien de wederpartij aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft is Verkoper niet
gehouden de order uit te voeren.
Art. 4 - Leveringstermijn
a. Is Koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst informatie ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat
de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld.
b. Koper kan een overeenkomst niet wegens termijnoverschrijding ontbinden en Verkoper is ter zake niet
aansprakelijk, tenzij Verkoper de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na
afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is
dan slechts toegestaan voor zover van Koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
kan worden gevergd.
Art. 5 - Levering
a. De levering geschiedt binnen de werktijden van Verkoper, afgehaald of franco werk geleverd, zoals
door Koper bij de opdracht opgegeven.
b. Koper wijst de losplaats aan en staat er onder alle omstandigheden voor in dat het vervoermiddel van
Verkoper de losplaats vanaf de openbare weg normaal en veilig kan bereiken en evenzo weer op de
openbare weg kan terugkeren. Koper is aansprakelijk voor alle schaden ontstaan tijden de
loswerkzaamheden, zowel tav personen als materiële schaden, tenzij Koper kan aantonen dat de
schade veroorzaakt is ten gevolge van opzet of grove schuld van de bestuurder van het vervoermiddel.
Indien Verkoper wordt aangesproken tot vergoeding van schade als vorenbedoeld, is Koper verplicht
Verkoper ter zake te vrijwaren en hem op diens eerste verzoek eventuele (proces-)kosten te
vergoeden. Door Koper respectievelijk door diens personeel geleden schade is voor rekening van Koper.
c. Het oprijden, lossen en afrijden dient zo snel mogelijk en zonder vertraging te kunnen geschieden.
Indien een en ander meer tijd vergt dan overeengekomen, respectievelijk bij gebreke van een
desbetreffende afspraak, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van Koper.
d. Tenzij anders overeengekomen bepaalt Verkoper door middel van welk vervoermiddel geleverd wordt.
e. Bij een verschil van 3% of minder tussen de overeengekomen hoeveelheid te leveren CGP en de
daadwerkelijk geleverde hoeveelheid CGP, wordt Verkoper geacht zijn leveringsplicht geheel te zijn
nagekomen.
Art. 6 - Prijzen
a. Tenzij anders overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende materiaalprijzen, salarissen,
sociale lasten, vervoerskosten, belastingen enz. Indien deze kosten na het tot stand komen van de

overeenkomst stijgen is Verkoper bevoegd om deze kostenstijging aan Koper door te berekenen. Een
verlaging van genoemde kosten zal in mindering op de overeengekomen prijs gebracht worden.
c. Leveringen worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verrekend volgens de prijzen zoals
weergegeven op de prijslijst. Franco leveringen worden uitgevoerd met een zgn. kiepwagen, niet met
een zgn. betonmixer, tenzij anders overeengekomen.
Er geldt een lostijd van max. 0.25 uur. Meer tijd wordt verrekend volgens de prijslijst of zoals uitdrukkelijk
anders overeengekomen. Verontreiniging van de losplaats door aanhechtende mortel zijn voor rekening
en risico Koper.
Art. 7 - Soort en kwaliteit
Het ter aflevering aangeboden CGP dient op dat moment te voldoen aan de overeengekomen
samenstelling. De gebruikte grondstoffen en toevoegingen voldoen aan de algemene gebruikelijke
kwaliteitseisen(w.o. CE certificering/Betonstations keurmerk) waarmee de kwaliteit van de mortel tot
zover is geborgd. Verwacht mag worden dat de mix kwaliteit voldoet echter is het mixproces zelf niet
gecertificeerd en daarmee niet geborgd, althans buiten de interne niet gecertificeerde kwaliteitschecks.
Koper dient dan ook voor toepassing van de CGP eerst zelf te beoordelen of de kwaliteit voldoet.
Na toepassing kan Koper geen schade claimen bij Verkoper, in welke vorm dan ook, voor schade
ontstaan vanwege een kwaliteitsgebrek van de mix op zich. Om deze reden is het af te raden onze
producten zondermeer toe te passen in zwaardere (fundering)constructies of constructies waarbij grote
gevolgschade kan worden verwacht wanneer een product niet voldoet aan de geleverde te verwachte
kwaliteit. Koper en Verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat een kwaliteitsclaim nooit verder strekt dan
een vergoeding maximaal ter hoogte van de prijs van het geleverde product.
Art. 8 - Retourzendingen
Door Koper bestelde, doch niet afgenomen respectievelijk retour gezonden vrachten, worden aan Koper
in rekening gebracht. Alle uit niet-afneming respectievelijk uit retourzendingen voortvloeiende schade
voor Verkoper dient door Koper te worden vergoed, tenzij deze bewijst dat het geleverde niet voldoet
aan de overeenkomst.
Art. 9 - Betaling
a. Tenzij anders is overeengekomen, en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling bij
aflevering te verlangen indien Verkoper daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 14 dagen na
datum van de desbetreffende factuur.
b. Bij niet-tijdige betaling raakt Koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in
verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1,25% per maand
verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Verkoper mag
voorts, voor zover hij tot een prestatie is gehouden onder enige met Koper gesloten overeenkomst, de
nakoming daarvan opschorten of de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel
van een schriftelijke verklaring ontbinden totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is
ontvangen, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
Alle kosten die voor Verkoper verbonden zijn aan de inning van hetgeen Koper aan Verkoper
verschuldigd is komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is
begrepen een redelijke vergoeding voor door Verkoper of zijn personeel aan de inning te besteden tijd)
worden gesteld op 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 453,77.
c. Koper verleent op eerste verzoek aan Verkoper, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de betaling.
d. Hetgeen Koper uit hoofde van de overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is wordt ten volle direct
opeisbaar in geval van: surséance van betaling of faillissement van Koper of aanvraag daartoe,
ondercuratelestelling of onderbewindstelling van Koper, besluit van Koper tot gehele of gedeeltelijke
staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van Koper, meer dan
tweemaal niet-tijdige betaling door Koper. In de gevallen van (aanvraag tot) surséance van betaling of
faillissement is Verkoper bevoegd alle overeenkomsten met Koper met onmiddellijke ingang te
beëindigen wanneer deze niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het
oordeel van Verkoper passende zekerheid voor al hetgeen Koper aan Verkoper verschuldigd is en nog
zal worden heeft verstrekt, zulks onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding.
Art. 10 - Overmacht
a. Verkoper is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren indien dit onmogelijk wordt gemaakt
respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, waaronder verstaan wordt een buiten de macht van

Verkoper gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals: oorlog of daarop gelijkende situaties,
oproer, sabotage, boycot, werkstaking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabrieks- of
vervoersstoringen van welke aard ook, machineschade, diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel
van Verkoper dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, vorst, storm of ander
onwerkbaar weer, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs en/of andere derden die door
Verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld, belemmerde
scheepvaart, maatregelen van de overheid die een belemmering opleveren, natuurrampen.
b. Verkoper is bevoegd de overeenkomst in geval van overmacht te ontbinden. Deze
ontbindingsbevoegdheid komt Verkoper ook toe in geval van tijdelijke overmacht.
Art. 11 - Tekortkomingen, aansprakelijkheid voor schade
a. Koper dient een tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit, als bedoeld in art. 7, of de hoeveelheid
van de geleverde mortelmix terstond nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem deze
redelijkerwijs had moeten blijken, aan Verkoper te melden.
b. Eventuele claims beperken zich tot enkel de vergoeding van de kosten van het geleverde product en
de kosten om het geleverde product te verwijderen, echter tot zover deze nog niet is toegepast.
Op toegepast product is geen claim meer mogelijk, in welke vorm dan ook. De toepassing is hiermee
volledig voor rekening en risico Koper.
c. Indien Verkoper, al dan niet tegen vergoeding, ontvangstbakken of andere zaken ter beschikking van
Koper heeft gesteld, is Koper aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect door of in verband met
het gebruik van de ontvangstbakken of andere zaken wordt toegebracht aan derden.
Verkoper is ter zake niet aansprakelijk en Koper zal Verkoper vrijwaren ter zake van door derden
geleden schade.
d. Koper is aansprakelijk jegens Verkoper ter zake van, respectievelijk Koper vrijwaart Verkoper tegen
vorderingen van derden ter zake van schade veroorzaakt door handelingen van werknemers van
Verkoper, verricht in het kader van een door deze werknemers ingevolge een tot hen gericht verzoek
van Koper voor Koper verrichte dienst, die geen deel uitmaakt van de overeenkomst.
Art. 13 - Aansprakelijkheid van Verkoper bij wederverkoop
Indien Koper als wederverkoper van het door Verkoper geleverde CPG optreedt zal Koper zijn
afnemer in het bezit stellen van de leveringsvoorwaarden van Verkoper.
Art. 14 - Bevoegde rechter
Van eventuele geschillen neemt in eerste aanleg kennis de rechter binnen wiens rechtsgebied Verkoper
is gevestigd, zulks onverminderd het recht van Verkoper zich te wenden tot een andere, op grond van de
wet bevoegde rechter. Ingeval de vordering tot de competentie van de Kantonrechter behoort gelden de
wettelijke bevoegdheidsregels.
Op alle offertes van en overeenkomsten met verkoper , evenals op deze leveringsvoorwaarden, is
Nederlands recht van toepassing.
Daar waar deze leveringsvoorwaarden strijdig zijn met het Nederlands recht geldt een interpretatie van
de wet zo dicht als mogelijk bij deze leveringsvoorwaarden. Daarbij komen deze leveringsvoorwaarden
niet in het geding en kunnen daarmee niet ongeldig worden verklaard.
Van toepassing is altijd de laatste versie van de leveringsvoorwaarden. Deze zijn te vinden op onze
website; www.betonstations.nl

