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3. Indien de contractspartij levering van betonverpompdiensten en, of zaken
buiten de normale werktijden van Van Antwerpen wenst, dan is Van
Antwerpen gerechtigd om daarvoor een extra vergoeding aan de
Contractspartij in rekening te brengen.
4. Van Antwerpen is gerechtigd het tarief of de prijs te verhogen indien duidelijk
is dat er sprake is van een (calculatie)fout of tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat bij het sluiten van de overeenkomst de
oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in
zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is
aan Van Antwerpen, dat in redelijkheid niet van Van Antwerpen mag worden
verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de
oorspronkelijk overeengekomen (prijs)afspraken.

De in hoofdstuk I van deze algemene voorwaarden opgenomen
bedingen gelden voor alle overeenkomsten tussen Gebr. van Antwerpen
B.V. en de Contractspartij van Gebr. van Antwerpen B.V. De in
Hoofdstuk II opgenomen bepalingen bevatten bijzondere regelingen voor
de activiteiten zoals aangegeven in de titel van dit hoofdstuk. Indien in
hoofdstuk II afwijkende bepalingen opgenomen zijn ten opzichte van het
bepaalde in hoofdstuk I, dan gaan de afwijkende bepalingen in hoofdstuk
II voor de in hoofdstuk I opgenomen bepalingen.

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Van Antwerpen: Gebr. van Antwerpen B.V. en de aan haar gelieerde
ondernemingen.
Contractspartij: de partij die, al dan niet op basis van een aanbieding of
offerte, Van Antwerpen opdracht geeft tot het (doen) verrichten van
werkzaamheden en, of het leveren van zaken;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Van Antwerpen en haar
Contractspartij;
Beton: betonmortel die voldoet aan de NEN-norm 3502 (levering van
beton door betonmortelbedrijven);
Betonverpompdiensten: het middels gebruikmaking van een pompwagen
met bijhorende leidingen verplaatsen van beton tussen het aanleverpunt
van de beton (zoals de betonwagen of het werktuig waarin de beton
wordt geproduceerd, et cetera) en de stortplaats van de beton, waar de
beton vervolgens door de Contractspartij verwerkt dient te worden;

Artikel 5 Contractsduur, uitvoeringstermijn en leveringstermijn
1. De overeenkomst tussen Van Antwerpen en de Contractspartij wordt
aangegaan voor de duur van het project/werk, tenzij uit de aard van de
overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
2. Na overleg met de contractspartij over de uitvoeringstijdstippen verricht Van
Antwerpen de betonverpompdiensten en levert zij haar zaken onder haar
normale werktijden en op afroep door of namens de Contractpartij. Van
Antwerpen is niet verplicht gevolg te geven aan een afroep van de
contractspartij wanneer geen voorafgaand overleg heeft plaatsgevonden
over de uitvoeringstijdstippen.
3. Door Van Antwerpen opgegeven levertijden en uitvoeringstermijnen zijn
steeds indicatief. Bij overschrijding daarvan is de Contractspartij derhalve
niet gerechtigd op die grond een beroep te doen op ontbinding en, of
schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Is de contractspartij voor de uitvoering van de betonverpompdiensten en de
levering van zaken een termijn/uitvoeringstijdstip overeengekomen, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
contractspersoon Van Antwerpen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Van Antwerpen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Indien Van Antwerpen gegevens behoeft van de Contractspartij voor de
uitvoering van de werkzaamheden, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder
aan dan nadat de Contractspartij deze juist en volledig aan Van Antwerpen
ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien de Contractspartij een afroep binnen 48 uur voorafgaand aan het
tijdstip waarop de afroep zou behoren plaats te vinden annuleert, dan is de
Contractspartij aansprakelijk voor de schade die Van Antwerpen hierdoor
lijdt.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden,
van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Van
Antwerpen en de Contractspartij waarop Van Antwerpen deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Van Antwerpen voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Van Antwerpen en de Contractspartij zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien
en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaatst
te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
5. Aan de kopjes boven de artikelen kunnen geen rechten worden
ontleend. Deze zijn slechts ter indicatie van de inhoud van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
1. Van Antwerpen zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht
en vermogen en volgens de stand der techniek op dat moment uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst naar het
oordeel van Van Antwerpen dit vereist, heeft Van Antwerpen het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Van Antwerpen bepaalt met gebruik van welke pompwagen(s) de
werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij partijen anders overeenkomen.
4. De Contractspartij dient er kosteloos zorg voor te dragen, dat ten behoeve
van de uitvoering van de werkzaamheden door Van Antwerpen, tijdig is
voldaan aan de navolgende cumulatieve vereisten:
a. dat Van Antwerpen met haar pompwagen(s) de ongehinderde en vrije
toegang heeft tot de stortlocatie;
b. dat de pompwagen(s) van Van Antwerpen kan worden opgesteld op een
voor zwaar vrachtverkeer goede bereikbare en berijdbare veilige
opstelplaats, zulks ter beoordeling van Van Antwerpen, én binnen het
bereik van een goed functionerende drinkwateraansluiting met een
diameter van 18 mm;
c. dat de leidingen tussen de pompwagen(s) en de stortplaats op de vereiste
wijze gelegd kunnen worden en niet aan gevaar van beschadiging
blootstaan;
d. dat Van Antwerpen in voldoende mate de beschikking heeft over
hulpkrachten/personeel van de Contractspartij bij het opstellen van de
pompwagen(s), het leggen van de leidingen, het uitvoeren van
betonverpompdiensten en het verwijderen, schoonmaken van
pompwagen(s) en leidingen, dit alles in overleg met Van Antwerpen;
e. dat (ter voorkoming van storingen tijdens het verpompen) voor aanvang
van de betonverpompwerkzaamheden voor de leidingen een smeerbed
van minimaal 0,5 m3 is vervaardigd. Afhankelijk van de leidinglengte of
van de leidingdiameter kan per pomp een smeerbed van meer dan 0,5 m3
worden verwacht, zulks is ter beoordeling van Van Antwerpen;
f. dat de te verpompen beton tijdig ter plaatse wordt geleverd;
g. dat de samenstelling van de door Van Antwerpen te verpompen beton
voldoet aan NEN-norm 3502, althans dat de samenstelling voldoet aan de
samenstelling waarmee Van Antwerpen zich voorafgaand aan de afroep
akkoord heeft verklaard;
h. dat eventuele wijzigingen in de samenstelling van de door Van Antwerpen
te verpompen beton tijdig (voorafgaand aan de afroep) door de
Contractspartij aan Van Antwerpen kenbaar gemaakt dienen te worden,
waarbij Van Antwerpen het recht heeft om het verpompen van een van de

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor
aanvaarding is genoemd.
2. De in offertes en aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW
en andere heffingen van overheidswege. Voorts worden eventuele in
het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder parkeer,
precariokosten en eventuele andere bijkomende kosten aan de
Contractspartij doorbelast, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Van Antwerpen kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de Contractspartij redelijkerwijs kan, althans had
moeten begrijpen dat de offerte of aanbieding, danwel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt
van het in de offerte opgenomen aanbod is Van Antwerpen daaraan
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Antwerpen anders
aangeeft.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten / overeenkomsten, dan wel voor eventueel meerwerk of
nabestellingen.
Artikel 4 Tarieven en prijzen
1. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
tenzij anders overeengekomen.
2. De prijzen van Van Antwerpen zijn gebaseerd op de ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst geldende vervoerskosten,
olieprijzen sociale lasten, salarissen, materiaalkosten, belastingen, et
cetera.
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beton afwijkende samenstelling te weigeren, dan wel daarvoor
extra kosten aan de Contractspartij in rekening te brengen;
i. dat alle voor de uitvoering van de werkzaamheden door Van
Antwerpen benodigde vergunningen tijdig aanwezig zijn, geldig zijn
en geldig blijven gedurende de uitvoering van de overeenkomst
door Van Antwerpen. Van Antwerpen zal de aanwezigheid daarvan
niet controleren.
5. De contractspartij dient erop toe te zien, dat de locatie waar Van
Antwerpen haar werkzaamheden verricht niet toegankelijk is voor
onbevoegden, althans niet door onbevoegden betreden zal worden.
6. Van Antwerpen zal de werkzaamheden uitvoeren volgens de door de
Contractspartij overhandigde tekeningen, eventuele berekeningen en
overige ter beschikking gestelde bescheiden. Indien in de verstrekte
bescheiden, daaronder begrepen de tekeningen en berekeningen,
fouten mochten zijn opgenomen die schade tot gevolg mochten
hebben, dan is Van Antwerpen daarvoor niet aansprakelijk, ongeacht
de aard en omvang van de schade. Zulks tenzij het evident is dat
daarin onjuistheden/fouten zijn opgenomen. Indien Van Antwerpen
aansprakelijk mocht zijn dan is deze steeds beperkt tot hetgeen
daaromtrent in deze voorwaarden is opgenomen onder het kopje
“Aansprakelijkheid” (artikel 7).
7. Indien er als gevolg van de niet naleving van het bepaalde in dit
artikel bepaalde directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, mocht
ontstaan, dan komt zulks integraal voor rekening en risico van de
Contractspartij, althans niet voor rekening en risico van Van
Antwerpen of de door Van Antwerpen bij de uitvoering van de
werkzaamheden betrokken derden.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Indien Van Antwerpen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Van Antwerpen is niet aansprakelijk voor de kwaliteit,
verwerkbaarheid en toepasbaarheid van de verpompte beton.
3. Van Antwerpen is niet aansprakelijk voor (stagnatie)schade die
ontstaat als het gevolg van het verpompen van de beton onder hoge
temperaturen dan wel temperaturen beneden het vriespunt of als
gevolg van andere weersinvloeden, zoals regen et cetera.
4. Van Antwerpen is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
een verkeerde bediening van de stortbuis en hulpstukken van door
Contractspartij ingeschakelde hulpkrachten/personeel.
5. Indien Van Antwerpen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de nettofactuurwaarde van
de ingevolge een afroep verrichte betonverpompdiensten, waarmee
de schade verband houdt.
6. De aansprakelijkheid van Van Antwerpen is in ieder geval steeds
beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in
voorkomend geval.
7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie
van Van Antwerpen aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zoveel deze aan Van Antwerpen toegerekend kunnen
worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover de Contractspartij aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
8. Van Antwerpen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde komt schade alleen
voor vergoeding in aanmerking, wanneer de schade binnen 48 uur na
het verrichten van de betreffende betonverpompdiensten schriftelijk
aan Van Antwerpen is medegedeeld. Wanneer het echter schade
betreft die niet bij een grondige keuring na het verrichten van de
betonverpompdiensten ontdekt kon worden, dan geldt een termijn van
48 uur na ontdekking van de schade, althans na het moment dat de
schade redelijkerwijs ontdekt had moeten worden.
10.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Van Antwerpen of haar
leidinggevende ondergeschikten.
11.
Indien door de vertragingen als voornoemd, schade mocht
ontstaan aan de zijde van de Contractspartij dan is Van Antwerpen
daarvoor nimmer aansprakelijk, ongeacht de aard en de omvang van
de schade.
Artikel 8 Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, op een door Van Antwerpen aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Van
Antwerpen aangegeven en onverminderd het recht van Van

2.

3.
4.
5.

Antwerpen om een vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen
indien Van Antwerpen daartoe een aanleiding ziet.
Indien de Contractspartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur
dan is de Contractspartij van rechtswege in verzuim. De Contractspartij is
alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
(handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente
verschuldigd is.
De Contractspartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem
aan Van Antwerpen verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting
niet op.
Naast het verbod van opschorting als hiervoor beschreven is de
Contractspartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231
tot en met 247 van boek 6 BW) evenmin gerechtigd om de betaling van een
factuur om een andere reden op te schorten.

Artikel 9 Incassokosten
1. Indien de Contractspartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn verplichtingen, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van
15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit steeds met een minimum van
€ 95,00.
2. Indien Van Antwerpen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, dan komen de werkelijke kosten voor vergoeding in
aanmerking.
3. De Contractspartij is over de boete en gemaakte incassokosten eveneens
de in artikel 8 genoemde rente verschuldigd.
Artikel 10 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Indien de Contractspartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming opzegging rechtvaardigt,
dan is Van Antwerpen gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractspartij, uit
hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
2. De Contractspartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen. In geval van zulke opzegging zal hij de voor het
gehele werk/werkzaamheden van Van Antwerpen geldende (vaste) prijs
moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor Van Antwerpen uit
de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door Van Antwerpen van het
reeds voltooide werk. Indien door partijen een regieovereenkomst is gesloten
dan zal de prijs bestaan uit een vergoeding voor de uitvoeringskosten die het
werk met zich zou hebben gebracht, verhoogd met een opslag voor
algemene kosten en voor winst.
3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of
faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen
drie maanden is opgeheven - ten laste van één der partijen, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractspartij
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van
Antwerpen vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de alsdan aan Van
Antwerpen verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar zijn.
Artikel 11 Opschorting en ontbinding
1. Van Antwerpen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Contractspartij de verplichtingen uit de overeenkomst, daaronder
begrepen deze algemene voorwaarden, niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Van Antwerpen ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractspartij de
verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld als gevolg van een
negatieve toetsing door de kredietverzekeraar;
- de Contractspartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- indien door de vertraging aan de zijde van de Contractspartij niet langer
van Van Antwerpen kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen
de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Van Antwerpen is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst voor Van Antwerpen onmogelijk is of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd, danwel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
van Van Antwerpen verwacht mag worden.
3. Voorts is Van Antwerpen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in het
geval van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement, liquidatie of
schuldsanering van de Contractspartij, of een andere omstandigheid
waardoor de Contractspartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken.
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4. Indien de ontbinding aan de Contractspartij toerekenbaar is, is Van
Antwerpen gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van
Antwerpen op de Contractspartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Antwerpen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6. Van Antwerpen is in het geval dat zij tot opschorting of ontbinding
overgaat, op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
7. Van Antwerpen behoudt steeds het recht om schadevergoeding te
vorderen.
8. Indien de benodigde vergunningen niet tijdig aanwezig zijn, dan is
Van Antwerpen gerechtigd om de uitvoering van de werkzaamheden
op te schorten. De uit deze opschorting ontstane schade aan de zijde
van Van Antwerpen, daaronder begrepen de vertragingsschade, komt
in dat geval voor rekening van de Contractspartij. Voorts zal het in dat
geval afhankelijk zijn van de planning van Van Antwerpen, wanneer
de uitvoering van de (herstel)werkzaamheden wel zullen kunnen gaan
plaatsvinden.
Artikel 12 Vrijwaring
1. De Contractspartij vrijwaart Van Antwerpen voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander
dan aan Van Antwerpen toerekenbaar is.
2. Indien Van Antwerpen uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is de Contractspartij gehouden Van Antwerpen
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Contractspartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Antwerpen, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zijde van Van Antwerpen en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de Contractspartij.
Artikel 13 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Van
Antwerpen en de door Van Antwerpen bij de uitvoering van een
overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 14 Overmacht
1. Van Antwerpen is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Contractspartij, indien zij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Van Antwerpen geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Van Antwerpen niet in staat is haar verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Van Antwerpen of van
derden daaronder begrepen.
3. Van Antwerpen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van Antwerpen haar
verbintenis had moeten nakomen.
4. Van Antwerpen kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting
tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 15 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Van Antwerpen is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, ook die uit hoofde van
onrechtmatige daad, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Niettemin heeft Van Antwerpen het recht het geschil voor te leggen
aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot
het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
3. In het geval dat Contractspartij een consument is, geldt lid 1 van dit
artikel slechts wanneer Contractspartij geen gebruik maakt van zijn
mogelijkheid om, binnen een maand nadat Van Antwerpen schriftelijk
een beroep op lid 1 van dit artikel heeft gedaan, voor beslechting van
het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Artikel 16 Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten tussen Van Antwerpen en de Contractspartij
is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in het buitenland worden

verricht of de Contractspartij aldaar woonplaats heeft. De eventuele
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 17 Wijziging en vindplaats van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel Brabant.
2. Van Antwerpen is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig
te wijzigen.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Van
Antwerpen.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend
voor de uitleg daarvan.

Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen voor de levering van
vloeispecie of schuimbeton
Artikel 18 Rangorde
1. Het bepaalde in artikel 1 tot en met 17 opgenomen – de zogenaamde
algemene bepalingen - is toepasselijk op alle offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij Van Antwerpen betrokken is.
2. De specifieke bepalingen opgenomen in hoofdstuk II van deze voorwaarden
zijn bijzondere bepalingen bestemd voor de specifieke overeenkomsten die
in dit hoofdstuk II worden beschreven.
3. De specifieke bepalingen van deze voorwaarden zijn zoveel als mogelijk van
toepassing naast hetgeen is opgenomen in de algemene bepalingen. Indien
het bepaalde in de specifieke bepalingen uitdrukkelijk afwijkt van het
bepaalde in de algemene bepalingen, dan gaat het afwijkende gedeelte van
de specifieke bepalingen voor hetgeen ter zake dat gedeelte is opgenomen
in de algemene bepalingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
aangegeven door Van Antwerpen.
Artikel 19 Definitie vloeispecie en schuimbeton
Schuimbeton: een betonsoort vervaardigd uit cement, water, fijne
toeslagstoffen, schuimmiddel en lucht.
Vloeispecie: een vloeibare zelfnivellerende zand-cement specie te gebruiken ter
vervaardiging van een werkvloer waarop een betonwapening kan worden
gesteld.
Artikel 20 Samenstelling, kwaliteit en toepasbaarheid
1. De Contractspartij is steeds gehouden om zelf te (doen) onderzoeken en te
(doen) berekenen of de schuimbeton of de vloeispecie geschikt is voor de
toepassing die de Contractspartij daarmee voor ogen heeft.
2. De Contractspartij is verantwoordelijk voor de samenstelling van
schuimbeton. De Contractspartij dient Van Antwerpen voorafgaand aan de
levering van de schuimbeton tijdig op de hoogte te stellen van de
samenstelling van de schuimbeton oftewel van de isolatiewaarde en het
gewicht per m3 van de schuimbeton.
3. De Contractspartij is verantwoordelijk voor de laagdikte waarin de
vloeispecie door Van Antwerpen op het zandbed gestort dient te worden.
4. De door Van Antwerpen gestorte schuimbeton of vloeispecie is na uitharding
niet tevens te gebruiken als dekvloer. Voor een vlak oppervlak dient de
Contractpartij zelf zorg te dragen voor de juiste vloerafwerking (zoals
bijvoorbeeld een (cement)dekvloer).
5. De Contractspartij dient zich ervan te vergewissen dat de verwerking van de
schuimbeton of de vloeispecie in overeenstemming is met de van
overheidswege geldende (verwerkings)voorschriften.
6. Wanneer de Contractspartij ondanks regenval de schuimbeton of de
vloeispecie door Van Antwerpen laat storten, dan is de Contractspartij zelf
verantwoordelijk om te zorgen voor een stortlocatie die vrij is van regenval.
Van Antwerpen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die
ontstaat als gevolg van het storten van de schuimbeton of de vloeispecie
tijdens regenval.
7. Wanneer de Contractspartij ondanks een buitentemperatuur van lager dan
5 ºC de schuimbeton door Van Antwerpen laat storten, dan is de
Contractspartij zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de stortlocatie
voldoende wordt verwarmd en een temperatuur heeft van meer dan 5 ºC.
Van Antwerpen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die
ontstaat als gevolg van het storten van de schuimbeton bij een te lage
temperatuur.
8. Wanneer de Contractspartij ondanks extreme hitte de schuimbeton door Van
Antwerpen laat storten, dan is de Contractspartij zelf verantwoordelijk voor
het treffen van maatregelen om uitdroging van de schuimbeton te
voorkomen.
9. Indien de Contractspartij haar onderzoeksverplichtingen uit dit artikel nalaat,
dan is Van Antwerpen nimmer aansprakelijk voor de directe en indirecte
schade die daaruit mocht voortvloeien.
Artikel 21 Uitvoering van de overeenkomst
1. In plaats van het ter zake de uitvoering van de werkzaamheden in lid 4 van
artikel 6 van deze algemene voorwaarden bepaalde, dient de Contractspartij
er in het geval van schuimbeton of vloeispecie kosteloos zorg voor te
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dragen, dat ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden
door Van Antwerpen, tijdig is voldaan aan de navolgende cumulatieve
vereisten:
a. dat Van Antwerpen met haar (pomp)wagen(s) de ongehinderde en
vrije toegang heeft tot de stortlocatie;
b. dat de (pomp)wagen(s) van Van Antwerpen kan worden opgesteld
op een voor zwaar vrachtverkeer goede bereikbare en berijdbare
veilige opstelplaats, zulks ter beoordeling van Van Antwerpen, én
binnen
het
bereik
van
een
goed
functionerende
drinkwateraansluiting met een diameter van 18 mm;
c. dat de leidingen tussen de pompwagen(s) en de stortplaats op de
vereiste wijze gelegd kunnen worden en niet aan gevaar van
beschadiging blootstaan;
d. dat ten behoeve van de schuimbeton voor aanvang van de
werkzaamheden van Van Antwerpen sprake is een afschot in één
richting en met een maximum van 15 mm/m¹;
e. dat ten behoeve van de schuimbeton voor aanvang van de
werkzaamheden van Van Antwerpen eventueel aanwezige
afzonderlijke hellingsvlakken zijn gesepareerd middels een
voldoende hoge en sluitende bekisting;
f. dat ten behoeve van de schuimbeton voor aanvang van de
werkzaamheden van Van Antwerpen eventuele openingen in de te
vullen ruimte(n) op een deugdelijke wijze zijn afgedicht en
eventueel aanwezige vloeren, wanden et cetera ter bescherming
tegen de schuimbeton op een deugdelijke en afdoende wijze zijn
afgeschermd/afgeplakt;
g. dat ten behoeve van de schuimbeton voor aanvang van de
werkzaamheden van Van Antwerpen de te vullen ruimte(n) leeg,
vrij van obstakels en vrij van water is;
h. dat ten behoeve van de vloeispecie voor aanvang van de
werkzaamheden van Van Antwerpen sprake is van een uitgevlakt
zandbed en er dus géén sprake van een afschot mag zijn;
i. dat ten behoeve van de vloeispecie voor aanvang van de
werkzaamheden van Van Antwerpen sprake is van een voldoende
hoge en sluitende bekisting;
j. dat ten behoeve van de vloeispecie voor aanvang van de
werkzaamheden van Van Antwerpen ter plaats van de te storten
vloeispecie geen sprake mag zijn van aanwezige taludkanten of
poeren;
k. dat ten behoeve van de vloeispecie voor aanvang van de
werkzaamheden van Van Antwerpen eventueel aanwezige
paalkoppen, wanden et cetera ter bescherming tegen de
vloeispecie op een deugdelijke en afdoende wijze zijn
afgeschermd;
l. dat alle voor de uitvoering van de werkzaamheden door Van
Antwerpen benodigde vergunningen tijdig aanwezig zijn, geldig zijn
en geldig blijven gedurende de uitvoering van de overeenkomst
door Van Antwerpen. Van Antwerpen zal de aanwezigheid daarvan
niet controleren.
2. Indien de Contractspartij niet aan een of meer van de in lid 1 van dit
artikel genoemde vereisten heeft voldaan, heeft Van Antwerpen het
recht om de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te
schorten respectievelijk te staken. De Contractspartij is in dat geval
integraal aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende
schade.
3. Indien er als gevolg van de niet naleving van het bepaalde in dit artikel
bepaalde directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, mocht
ontstaan, dan komt zulks integraal voor rekening en risico van de
Contractspartij, althans niet voor rekening en risico van Van
Antwerpen of de door Van Antwerpen bij de uitvoering van de
werkzaamheden betrokken derden.

werkzaamheden alsnog uitvoeren, danwel te harer keuze, vervangende
vergoeding daarvoor aan de Contractspartij voldoen.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten
daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde
van Van Antwerpen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Contractspartij.
Artikel 23 Aansprakelijkheid Van Antwerpen
1. Naast het ter zake van de aansprakelijkheid van Van Antwerpen in deze
algemene voorwaarden reeds bepaalde, is Van Antwerpen evenmin op
enigerlei wijze aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die zijn
oorzaak vindt of voortvloeit uit ter plaatse van de stortlocatie omgevings- of
locatie factoren, zoals trillingen, regenval temperatuurschommelingen, het
onvoldoende laten uitharden van de schuimbeton of de vloeispecie et cetera.
2. Van Antwerpen is niet aansprakelijk voor ondergronds ontstane schade als
gevolg van het storten door Van Antwerpen van de schuimbeton of de
vloeispecie.

Artikel 22 Onderzoek en reclame
1. Eventuele zichtbare gebreken aan de schuimbeton of vloeispecie
dienen binnen 8 dagen na storting/oplevering schriftelijk aan Van
Antwerpen te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken
dienen terstond, doch in ieder geval ook uiterlijk binnen 8 dagen, na
ontdekking daarvan schriftelijk aan Van Antwerpen te worden gemeld.
2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat Van Antwerpen in staat is adequaat te
reageren. De Contractspartij dient Van Antwerpen in de gelegenheid
te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien de Contractspartij tijdig reclameert, schort dit zijn
betalingsverplichting niet op. De Contractspartij blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en
verrichte werkzaamheden.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de
Contractspartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
5. Indien vaststaat dat een klacht over de verrichte werkzaamheden
gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Van
Antwerpen binnen redelijke termijn het gebrek herstellen of de
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