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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZOGGEL BETONBORINGEN B.V. 

 

Artikel 1 – Definities 

 

In de algemene voorwaarden hebben de volgende definities de hierna genoemde betekenissen: 

 

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN. 

“VAN ZOGGEL BETONBORINGEN”: de besloten vennootschap Van Zoggel Betonboringen B.V., kvk registratienummer 17117425, gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. 

“Werkzaamheden”: de Werkzaamheden die VAN ZOGGEL BETONBORINGEN aan Opdrachtgever verleent bestaande uit (beton)boringen en/of zaagwerkzaamheden en/of sleuven en/of 

verankeren en/of kabelen en daaraan verwante werkzaamheden. In het geval de Werkzaamheden worden gekwalificeerd als een overeenkomst van aanneming van werk ingevolge artikel 

7:750 e.v. BW, worden die aangeduid met: “het Werk”. 

“Partijen”: VAN ZOGGEL BETONBORINGEN en Opdrachtgever met wie VAN ZOGGEL BETONBORINGEN een overeenkomst sluit. 

“Opdrachtgever”: de wederpartij van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN aan wie VAN ZOGGEL BETONBORINGEN de Werkzaamheden verleent. 

“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en VAN ZOGGEL BETONBORINGEN op basis waarvan VAN ZOGGEL BETONBORINGEN de Werkzaamheden verricht. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  

2.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle Overeenkomsten, alsmede alle verplichtingen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen. Wanneer deze Algemene 

Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst, gelden zij ook voor eventuele daarna gesloten Overeenkomsten en wordt Opdrachtgever geacht die 

toepasselijkheid bij het aangaan van een opvolgende Overeenkomst te hebben aanvaard, ook als ze niet opnieuw uitdrukkelijk van toepassing worden verklaard of aan Opdrachtgever ter 

hand zijn gesteld.  

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden (waaronder inkoopvoorwaarden) van Opdrachtgever ofwel van derden is uitgesloten, tenzij VAN ZOGGEL BETONBORINGEN die 

toepasselijkheid uitdrukkelijk aanvaardt. Indien en voor zover ook andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn op de Overeenkomst, geldt bij onverenigbaarheid van de 

verschillende algemene voorwaarden dat de Algemene Voorwaarden van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN prevaleren. 

2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is/zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze 

Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare c.q. vernietigde 

bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen worden.  

2.4 Als zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene 

Voorwaarden.  

2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, heeft de bepaling in de Overeenkomst voorrang.  
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2.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Werkzaamheden door 

VAN ZOGGEL BETONBORINGEN respectievelijk voor wier handelen of nalaten VAN ZOGGEL BETONBORINGEN aansprakelijk zou kunnen zijn. 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst  

3.1 Een overeenkomst tussen VAN ZOGGEL BETONBORINGEN en Opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van een geldig door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN gedaan aanbod, of 

indien VAN ZOGGEL BETONBORINGEN na een opdracht van Opdrachtgever feitelijk Werkzaamheden verricht. VAN ZOGGEL BETONBORINGEN behoudt zich het recht voor een aanvaarding 

niet te accepteren als die afwijkt van het aanbod. VAN ZOGGEL BETONBORINGEN is alleen aan een dergelijke afwijking gebonden als zij deze bevestigt of daar bewijsbaar feitelijk 

uitvoering aan geeft.  

3.2 Alle aanbiedingen van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN zijn vrijblijvend, tenzij -en dan slechts voor zover- door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN schriftelijk anders is vermeld. Indien 

geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de Werkzaamheden waarop de offerte of de aanbieding 

betrekking heeft in de tussentijd niet meer uitvoerbaar zijn. 

3.3 Als VAN ZOGGEL BETONBORINGEN Opdrachtgever korting geeft, geldt die korting alleen voor de betreffende offerte of Werkzaamheden en niet voor opvolgende offertes of 

Werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Opdrachtgever wordt overeengekomen. 

3.4 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten, welke worden 

begroot op minimaal 50% van de prijs, aan VAN ZOGGEL BETONBORINGEN te vergoeden. 

 

Artikel 4 – Uitvoering Overeenkomst - algemeen 

4.1 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

4.2 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN heeft het recht (onderdelen van) de Werkzaamheden te laten verrichten door derden en voor zover nodig verleent Opdrachtgever hierbij toestemming 

daarvoor. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten 

ontlenen en mogen daarop ook niet vertrouwen. 

4.3 Als Opdrachtgever VAN ZOGGEL BETONBORINGEN vraagt om Werkzaamheden te verrichten die buiten de afgesproken prijs en/of de overeengekomen Werkzaamheden vallen, of als 

VAN ZOGGEL BETONBORINGEN genoodzaakt is om dergelijke Werkzaamheden te verrichten door ofwel een van buiten komende onvoorzienbare omstandigheid, ofwel door een oorzaak 

die voor rekening van Opdrachtgever komt, is VAN ZOGGEL BETONBORINGEN gerechtigd de kosten voor dergelijke Werkzaamheden afzonderlijk (als meerwerk) in rekening te brengen 

tegen de dan bij haar geldende gebruikelijke tarieven. VAN ZOGGEL BETONBORINGEN spant zich er wel voor in om Opdrachtgever op tijd te informeren over dergelijke meerkosten.  

4.4 Als binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde Werkzaamheden door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN een termijn overeengekomen wordt, dan is dit 

slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. Indien VAN ZOGGEL BETONBORINGEN verwacht een termijn niet te zullen halen, zal zij Opdrachtgever hiervan zo spoedig 

mogelijk op de hoogte stellen.  
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4.5 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN verkeert pas in verzuim nadat Opdrachtgever een schriftelijke ingebrekestelling aan VAN ZOGGEL BETONBORINGEN heeft gestuurd waarin voldoende 

gedetailleerd de (gestelde) tekortkoming is uiteengezet opdat VAN ZOGGEL BETONBORINGEN daaraan kan voldoen, en VAN ZOGGEL BETONBORINGEN daarnaast een – gezien de 

omstandigheden – redelijke termijn is gegund om die (gestelde) tekortkoming te herstellen, welke termijn minimaal vijftien werkdagen zal omvatten. 

4.6 Opdrachtgever staat er voor in dat: 

4.6.1 zij de kosten draagt van de verwerking van afkomende materialen.  

4.6.2 zij zorgdraagt voor aftekening/afbakening van de plaatsen waar de Werkzaamheden uitgevoerd moeten worden zodanig dat er voldoende ruimte is om de Werkzaamheden uit te 

voeren.  

4.6.3 zij zorgdraagt voor de aanwezigheid van netvoeding van 220/380 volt en 16 ampère of zoveel meer als nodig is, en de aanwezigheid van een waterleiding met een afsluitbare kraan 

met schroefkoppeling.  

4.6.4 zij redelijkerwijs de door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN verzochte medewerking verleent en overige faciliteiten beschikbaar stelt ten behoeve van de uitvoering van de 

Werkzaamheden. 

4.7 Alle Werkzaamheden worden tijdens gebruikelijke werktijden (werkdagen van 07.00 uur tot 17:00 of zoals anders door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN aangegeven). Indien 

Opdrachtgever verzoekt om Werkzaamheden te verrichten buiten gebruikelijke werktijden, of wanneer dat noodzakelijk is door aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, dan is 

VAN ZOGGEL BETONBORINGEN gerechtigd daarvoor als voorwaarde te stellen dat daar een extra vergoeding voor wordt betaald en is Opdrachtgever verplicht die extra vergoeding te 

betalen. 

4.8 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN behoudt zich te allen tijde het recht voor de Werkzaamheden op te schorten in het geval dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet op 

grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 5 – Communicatie  

5.1 Iedere communicatie tussen VAN ZOGGEL BETONBORINGEN en Opdrachtgever kan schriftelijk en/of elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden 

en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.  

5.2 De door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.  

5.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is 

ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Opdrachtgever, komt dit voor risico van Opdrachtgever; ook indien de e-

mailbox bij een derde is gehuisvest.  

 

Artikel 6 - Prijzen en betaling  
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6.1 De tarieven en prijzen genoemd in offertes van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, verschotten en mogelijke kosten van Werkzaamheden van 

derden, tenzij de offerte uitdrukkelijk iets anders vermeldt. 

6.2 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN heeft het recht om de gehanteerde prijzen en tarieven jaarlijks te indexeren en te corrigeren voor inflatie. Wanneer VAN ZOGGEL BETONBORINGEN de 

prijzen en/of tarieven wil verhogen met meer dan de indexatie en/of inflatiecorrectie dan zal zij Opdrachtgever daar vooraf van op de hoogte brengen met inachtneming van een termijn 

van minimaal 1 maand. Als de prijzen en/of tarieven met meer dan 15% stijgen is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor de ingangsdatum van de wijziging. Bij 

gebreke daarvan wordt Opdrachtgever geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd per de ingangsdatum. 

6.3 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

6.4 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN heeft het recht de kosten voor (bepaal)de Werkzaamheden vooraf in rekening te brengen en de Werkzaamheden pas te starten dan wel voor te zetten 

nadat het factuurbedrag voor die kosten is betaald.  

6.5 Tenzij anders door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN aangegeven, dienen facturen van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN zonder verrekening of korting te worden betaald binnen veertien 

(14) dagen na factuurdatum. De veertiende dag na de factuurdatum geldt als de vervaldag van de betreffende factuur. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is 

Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. 

6.6 Indien en voor zover VAN ZOGGEL BETONBORINGEN niet uiterlijk op de vervaldag betaling van de betreffende factuur heeft ontvangen, heeft zij het recht om de wettelijke rente ex 

artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen over het onbetaald gebleven bedrag zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Indien niet binnen de genoemde termijn 

van veertien dagen is betaald, treedt direct het verzuim in en heeft VAN ZOGGEL BETONBORINGEN het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten nadat Opdrachtgever 

daarvan op de hoogte is gesteld. VAN ZOGGEL BETONBORINGEN is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van een dergelijke opschorting. 

6.7 Is Opdrachtgever van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN in verzuim, dan is hij of zij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan VAN ZOGGEL BETONBORINGEN, die tenminste 

15% van het factuurbedrag belopen met een minimum van € 125,-. Indien een gerechtelijke (incasso) procedure noodzakelijk is, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle 

daarmee verband houdende kosten. Laatstgenoemde kosten zijn niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, maar komen integraal voor rekening van Opdrachtgever indien deze 

(in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

 

Artikel 7 – meer- en minderwerk 

7.1 Indien bij de eindafrekening van de Werkzaamheden blijkt dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsommen tot gevolg heeft, heeft VAN 

ZOGGEL BETONBORINGEN behoudens een eventuele verrekening van btw, recht op een bedrag van 15% van de vermindering als forfaitaire vergoeding van algemene kosten en 

vergeefse voorbereidingskosten. 

7.2 bij Werkzaamheden uit te voeren bij bewapening zwaarder dan Փ 16 mm of een opeenhoping van metalen en/of andere materialen in het te bewerken vlak, mogen door VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN extra kosten in rekening worden gebracht welke kunnen bestaan uit een percentage van de overeengekomen prijs, dit in verhouding tot het aanwezige metaal/metalen 

en/of andere materialen. Vorenstaande kosten zullen tijdens de Werkzaamheden worden bepaald in overleg met Opdrachtgever. 
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7.3 Indien boorkernen niet verwijderd kunnen worden in verband met de aanwezigheid van bewapening in de lengterichting van de geboorde gaten, zullen de extra kosten in rekening 

gebracht worden op basis van de normale uurprijs. 

7.4 Indien de stroom- en/of wateraansluitingen zich niet binnen een afstand van 40 meter bevinden van de plaats van waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, zal VAN 

ZOGGEL BETONBORINGEN gebruikmaken van een aggregaat dan wel watertank waarvan de (huur)kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien om welke reden dan ook 

geen gebruik kan worden gemaakt van een aggregaat en/of watertank, worden de extra besteedde uren die nodig zijn geweest om stroom en/of water te verkrijgen bij Opdrachtgever op 

basis van de normale uurprijs in rekening gebracht. 

7.5 de kosten van welke aard dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot parkeerkosten, vergunningsaanvragen etc., die redelijkerwijs gemaakt zijn om de Werkzaamheden te 

kunnen verrichten worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid  

8.1 De totale aansprakelijkheid van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN jegens Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een bedrag dat in de betreffende zaak is 
gedeclareerd in de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond met een maximum van € 25.000,-(vijfentwintigduizend euro). 

8.2 Na de oplevering ingevolge artikel 11.2 is VAN ZOGGEL BETONBORINGEN niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk, behoudens indien het Werk of enig onderdeel 

daarvan door schuld van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een gebrek bevat dat door Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder 

onderkend had kunnen worden en VAN ZOGGEL BETONBORINGEN van dat gebrek binnen zes maanden na ontdekking mededeling is gedaan. 

8.3 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN neemt bij de Werkzaamheden en/of het Werk alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van vervuiling en/of beschadiging door water en/of 

andere (vloei)stoffen in en/of op de werkplek en/of andere (aangrenzende) ruimtes en locaties. Opdrachtgever dient VAN ZOGGEL BETONBORINGEN te allen tijde op de hoogte te stellen 

van eventueel aanwezige (span-) kabels, leidingen, bewapeningen en/of andere zaken in het te bewerken oppervlak, ook indien VAN ZOGGEL BETONBORINGEN hiernaar zelf niet 

informeert. Indien door het achterwege blijven van dergelijke informatie dan wel andere onvoorziene omstandigheden toch (water)schade ontstaat, is VAN ZOGGEL BETONBORINGEN 

hiervoor niet aansprakelijk. 

8.4 De aansprakelijkheid van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, 

schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Opdrachtgever of derden, verlies van materialen en alle andere vormen van schade die niet directe 

schade vallen, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.  

8.5 De in voorgaande leden genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de leidinggevenden van VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN.  

8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de directe schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij VAN 

ZOGGEL BETONBORINGEN meldt. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen VAN ZOGGEL BETONBORINGEN indien VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit en waarvoor VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN aansprakelijk is. 
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8.7 Opdrachtgever stelt VAN ZOGGEL BETONBORINGEN schadeloos en vrijwaart VAN ZOGGEL BETONBORINGEN tegen aanspraken van derden, waaronder mede begrepen kosten voor 

juridische bijstand, boetes en schikkingsbedragen, die verband houden met het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever of anderszins aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.   

 

Artikel 9 – Overmacht  

9.1 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede 

verstaan: stroomstoring, uitval watervoorziening, gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door toeleveranciers van VAN 

ZOGGEL BETONBORINGEN of door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN ingeschakelde derden, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, 

overstromingen, alsmede iedere andere situatie waarop VAN ZOGGEL BETONBORINGEN feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.  

9.2 Indien een overmachtssituatie langer dan één maand heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding met onmiddellijke ingang te 

beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.  

 

 

 

Artikel 10 – Geheimhouding  

10.1 Partijen zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie over elkaars organisatie. Opdrachtgever zal de informatie die aan haar ter beschikking is gesteld 

door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN niet aan derden verstrekken anders dan onder de Overeenkomst is bepaald, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.  

10.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is 

geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze 

derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.  

10.3 In geval van niet nakoming van een of meer van de verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan VAN ZOGGEL BETONBORINGEN een direct opeisbare 

boete van             € 20.000,- (twintig duizend euro) per overtreding. Deze boete laat onverlet het recht van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN om aanvullende schadevergoeding te 

vorderen indien de schade hoger is dan het bedrag van de verbeurde boete(s).   

10.4 De verplichtingen uit dit artikel blijven ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst.  

 

Artikel 11 – Oplevering en onderhoudstermijn 

11.1 De leden 11.2 tot en met 11.9 van dit artikel zijn alleen van toepassing indien sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk ingevolge artikel 7:750 e.v. van het 

Burgerlijk Wetboek. In alle andere gevallen geldt dat de Werkzaamheden gereed zijn indien VAN ZOGGEL BETONBORINGEN van oordeel is dat de door Opdrachtgever verstrekte opdracht 

is voltooid. 
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11.2 Het Werk geldt als opgeleverd wanneer VAN ZOGGEL BETONBORINGEN heeft medegedeeld dat het Werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het Werk heeft aanvaard. Ter 

gelegenheid van de oplevering wordt een door beide Partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door Opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN niet wordt erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.  

11.3 Indien VAN ZOGGEL BETONBORINGEN heeft medegedeeld dat het Werk voor oplevering gereed is en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het Werk al dan 

niet aanvaardt, geldt het Werk als opgeleverd.  

11.4 Indien 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 onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.  

11.5 Indien Opdrachtgever het Werk in gebruik neemt, geldt het Werk als opgeleverd. 

11.6 Indien Partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal VAN ZOGGEL BETONBORINGEN na 

overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het Werk gereed zal zijn voor oplevering.  

11.7 Na de dag waarop het Werk als opgeleverd gelden, is het Werk voor risico van Opdrachtgever.   

11.7 Door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.  

11.9 Na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 15 dagen in. VAN ZOGGEL BETONBORINGEN is gehouden de in artikel 11.4 bedoelde kleine 

gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. VAN ZOGGEL BETONBORINGEN is gehouden gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, 

met uitzondering echter van die waarvan VAN ZOGGEL BETONBORINGEN aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan Opdrachtgever. 

 

Artikel 12 - Beëindiging 

12.1 In de navolgende gevallen is VAN ZOGGEL BETONBORINGEN bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang naar haar keuze te ontbinden dan wel op te zeggen, zonder 

verplichte aankondiging of (gedeeltelijke) creditering en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade in verband met de ontbinding c.q. opzegging:  

a. indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit de Overeenkomst, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, ondanks – in geval van een herstelbare tekortkoming – schriftelijke 

sommatie/aanmaning daartoe waarbij een termijn van 30 dagen is gegeven om alsnog deugdelijk na te komen; dit geldt niet voor betalingsverplichtingen, de Opdrachtgever is in verzuim 

zodra de betalingstermijn zonder betaling is verstreken;  

b. indien Opdrachtgever komt te overlijden, failliet wordt verklaard of indien aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;  

c. bij gehele of gedeeltelijke overname van de onderneming van Opdrachtgever door een andere onderneming of gehele of gedeeltelijke fusie van Opdrachtgever met een andere 

onderneming; 

d. de Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt.  
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12.2 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN is voorts gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade in verband met de opzegging in het 

geval dat zij besluit een bepaalde Werkzaamheden niet meer aan Opdrachtgever aan te bieden. VAN ZOGGEL BETONBORINGEN zal in dat geval een opzegtermijn van één maand in acht 

nemen.  

12.3 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende 

betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die VAN ZOGGEL BETONBORINGEN vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter 

uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven derhalve met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het 

moment van de ontbinding direct opeisbaar. Eventuele door een Opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen zullen naar rato worden gecrediteerd, onder voorwaarde dat Opdrachtgever niet 

tekortkomt in de nakoming van de Overeenkomst. 

 

Artikel 13 – Contractsovername/overdracht/non-concurrentie 

13.1 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen niet door Opdrachtgever worden overgedragen aan een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VAN 

ZOGGEL BETONBORINGEN.  

13.2 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in volle omvang aan een derde over te dragen. Opdrachtgever 

erkent dit voorbehoud van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN en aanvaardt reeds nu voor alsdan een dergelijke overdracht door VAN ZOGGEL BETONBORINGEN. VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN zal in een voorkomend geval Opdrachtgever over een overdracht schriftelijk, dan wel elektronisch informeren, waarbij VAN ZOGGEL BETONBORINGEN ook zal aangeven 

per welke datum de overdracht wordt afgerond.  

13.3 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN is met haar personeel een non-concurrentiebeding overeengekomen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens de duur van de 

Overeenkomst of binnen twee jaar na beëindiging daarvan direct of indirect personeel van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN in dienst nemen of met personeel van VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN over indiensttreding te onderhandelen, tenzij VAN ZOGGEL BETONBORINGEN hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend. Overname van personeel 

door Opdrachtgever, welke in strijd is met deze bepaling, gaat gepaard met een afkoopsom van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro). Deze afkoopsom laat onverlet het recht van 

VAN ZOGGEL BETONBORINGEN om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de schade hoger is dan het bedrag van de afkoopsom.  

 

Artikel 14 – Wijzigingen, aanvullingen  

14.1 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN heeft het recht deze Algemene Voorwaarden tijdens de duur van de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever wordt over een dergelijke 

wijziging tenminste één maand voordat de wijziging plaatsvindt schriftelijk of per e-mail geïnformeerd. Opdrachtgever heeft gedurende die maand de mogelijkheid de Overeenkomst op te 

zeggen, bij gebreke van een dergelijke opzegging wordt Opdrachtgever geacht de wijziging te hebben aanvaard en geldt deze per de aangegeven ingangsdatum.  

14.2 Overige wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden 

overeengekomen tussen beide Partijen.  
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Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenoplossing 

15.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst en alle verbintenissen en geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van haar regels van internationaal privaatrecht.  

15.2 De bepalingen in de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte 

afspraken of uitlatingen van VAN ZOGGEL BETONBORINGEN ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.  

15.3 Alle geschillen die uit de Overeenkomst voortvloeien, zullen in eerste instantie geprobeerd worden in onderling overleg te worden opgelost. Mocht een geschil blijven bestaan zal deze 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant. 

15.4 Indien sprake is van een overeenkomst van aanneming van werk ingevolge artikel 7:750 e.v. van het Burgerlijk Wetboek geldt dat alle geschillen die uit de Overeenkomst 

voortvloeien in eerste instantie geprobeerd zullen worden in onderling overleg te worden opgelost. Mocht er een geschil blijven bestaan zal deze worden voorgelegd aan de Raad van 

Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig de regelen beschreven in het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor het tot stand komen van 

de overeenkomst luidt. Deze bepaling doet niets af aan het recht van elk der Partijen een voorziening in kort geding te vragen, onverminderd het recht van elk der Partijen tot het treffen 

van conservatoire rechtsmaatregelen. Een kort geding bij de civiele rechter dient aanhangig te worden gemaakt voor de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant. 

15.5 Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - welke Opdrachtgever hierna wordt aangeduid als 

“consumentopdrachtgever” - heeft deze het recht een geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw of bij de bevoegde rechtbank.  

15.6 Indien VAN ZOGGEL BETONBORINGEN voornemens is tegen een consumentopdrachtgever een geschil aanhangig te maken bij de Raad van Arbitrage, stelt VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN de consumentopdrachtgever daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte en gunt hem daarbij een termijn van ten minste één maand om te kiezen voor beslechting 

van het geschil door de bevoegde rechtbank. 

15.7 VAN ZOGGEL BETONBORINGEN is gebonden aan de door de consumentopdrachtgever op grond van het vijfde lid tijdig aan VAN ZOGGEL BETONBORINGEN bekend gemaakte keuze. 

Indien de consumentopdrachtgever niet binnen de gestelde termijn zijn keuze bij voorkeur schriftelijk of elektronisch aan VAN ZOGGEL BETONBORINGEN bekend maakt, is VAN ZOGGEL 

BETONBORINGEN vrij het geschil te laten beslechten door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.  

 

 

_______________________________________ 


