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ALGEMENE VOORWAARDEN aanneming van werk
1.

ALGEMEEN

1.1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ‘Van Boxtel’: H.A. van Boxtel en Zonen B.V., Van Boxtel Groep
		 B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..
(b) ‘Opdrachtgever’: iedere (rechts)persoon, die met Van Boxtel
		 een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.
(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever, die een natuurlijk persoon
		 is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
(d) ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tot aanneming van werk
		 tussen Van Boxtel en Opdrachtgever, onder meer bestaande
		 uit het verrichten van grond- en sloopwerk, wegenonderhoud
		 en/of infrawerkzaamheden.
(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel
offerte van Van Boxtel alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van
Boxtel en een Opdrachtgever, waarop Van Boxtel deze Voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Van Boxtel voor de uitvoering ervan gebruik
maakt van derden.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden
van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Tussen Van Boxtel en de Opdrachtgever staat vast, dat indien
eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd, deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of
overeenkomsten van toepassing zijn.
1.6. Indien Van Boxtel in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich
mee dat Van Boxtel daarmee afstand doet van het recht om zich in
een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte
naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Van Boxtel en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

2.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1.

Alle door Van Boxtel uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn
vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij
in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt
genoemd. Niettemin heeft Van Boxtel het recht om haar aanbod
binnen drie (3) werkdagen nadat het de Opdrachtgever heeft bereikt,
te herroepen.
Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Van Boxtel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Boxtel niet tot het
verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk
en/of eventuele toekomstige opdrachten.
Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offertes van Van Boxtel als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend
zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de
aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST

3.1.

3.5.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie
en/of bescheiden (waaronder begrepen tekeningen) waarvan Van
Boxtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Van Boxtel
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens, informatie en/of bescheiden (waaronder
begrepen tekeningen) niet tijdig aan Van Boxtel zijn verstrekt,
heeft Van Boxtel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan
dan nadat de Opdrachtgever betreffende gegevens, informatie en/
of bescheiden (waaronder begrepen tekeningen) aan Van Boxtel
ter beschikking heeft gesteld. Van Boxtel is niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook, doordat Van Boxtel is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, informatie, dan wel bescheiden (waaronder begrepen
tekeningen).
3.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze
te wijzigen, waaronder partijen onder meer verstaan eventuele
meer- en/of minderwerkzaamheden, dan zullen partijen tijdig en
in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet
op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst
daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd,
dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. De Opdrachtgever aanvaardt reeds nu
voor alsdan de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs, omvang en termijn van
uitvoering.
3.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, waaronder begrepen
eventuele meer- en/of minderwerkzaamheden, dan is Van Boxtel
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor
schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen Van Boxtel bevoegde
persoon en de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de
voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Boxtel
op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst
op te zeggen of te ontbinden.
3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Boxtel een verzoek
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de
in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
3.10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden
is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Van Boxtel daardoor direct of indirect ontstaan.

4.

5.4. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of verrekening - contant dan wel op een door Van Boxtel aangegeven
bank- of girorekening te geschieden. Van Boxtel is op haar beurt
wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Opdrachtgever
verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever aan
Van Boxtel verschuldigd is.
5.5. Voorts schorten bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte
van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever
die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247
BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
andere reden op te schorten.
5.6. Van Boxtel is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting tot afgifte van goederen aan de
Opdrachtgever op te schorten, totdat de Opdrachtgever al hetgeen
deze verschuldigd is aan Van Boxtel, volledig heeft voldaan.
5.7. Van Boxtel heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom
en de lopende rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Van Boxtel kan volledige aflossing van de openstaande
facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.8. Van Boxtel is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel
nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

6.

OPLEVERING

6.1

Het aangenomen werk geldt als opgeleverd, wanneer Van Boxtel
heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de
Opdrachtgever het werk heeft aanvaardt.
Indien de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de hiervoor
bedoelde oplevering heeft laten weten of hij het werk al dan niet
aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk)
afkeurt, dient de Opdrachtgever dat schriftelijk te doen aan Van
Boxtel, onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden voor afkeuring mogen
zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk) in
gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.
Door Van Boxtel erkende tekortkomingen worden zo spoedig
mogelijk hersteld.

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

7.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

7.1.

Van Boxtel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te
schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever
de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Van Boxtel ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen
uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever
niet langer van Van Boxtel kan worden gevergd dat Van Boxtel de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.
Voorts is Van Boxtel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van Van Boxtel kan worden gevergd.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Van Boxtel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van
Boxtel haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van
Boxtel op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Van Boxtel gerechtigd de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Boxtel,
zal Van Boxtel in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Van Boxtel extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel
anders aangeeft.

PRIJZEN

4.1.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:
• in Euro’s;
• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is.
4.2. De door Van Boxtel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die
gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product
wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte
en de datum van aanvang van het aangenomen werk, heeft Van
Boxtel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan
te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet
voorzienbaar was op het moment van de aanbieding/offerte c.q.
bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende
wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van
de overeengekomen prijs af, dan heeft Opdrachtgever het recht de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Van Boxtel is in dat geval
niet tot schadevergoeding gehouden.
4.4. Voor Consumenten geldt dat indien de door Van Boxtel afgegeven
prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch
niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van
de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht
heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.2.

7.3.

7.4.

De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de
aanbieding en/of offerte Van Boxtel heeft bereikt c.q. schriftelijk
7.5.
door haar is ontvangen, dan wel Van Boxtel tot nakoming van
de Overeenkomst is overgegaan. Indien echter door Van Boxtel
werkzaamheden worden verricht voor Opdrachtgever, waartoe
7.6.
door Van Boxtel niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het aanneming
van werk betreft, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden
op basis van regie.
3.2. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte
5. BETALINGEN
van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het
5.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Van Boxtel
in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien
telkens bij of na het verstrijken van een betalingstermijn, de desVan Boxtel aan de Opdrachtgever uitdrukkelijk bericht heeft met
betreffende (termijn)factuur toe aan de Opdrachtgever.
deze afwijkingen in te stemmen.
5.2. Betaling van de facturen van Van Boxtel door de Opdrachtgever
7.7.
3.3. Van Boxtel zal de Overeenkomst naar eigen inzicht, goed en deugdient – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - te geschieden
delijk uit voeren, zulks op basis van de door Opdrachtgever in het
binnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta waarin door Van
kader van de Overeenkomst verstrekte aanwijzingen, informatie,
Boxtel is gefactureerd, met dien verstande dat dat bij de oplevering
berekeningen of andere bescheiden. Dit is aldus exclusief vooralle ingediende termijnfacturen en eventuele meerwerkfacturen
opname, waarvoor het risico bij de Opdrachtgever ligt. Indien en
dienen te zijn voldaan. Na het verstrijken van de op betreffende
voor zover de Opdrachtgever een vooropname wenst, dan komen
factuur staande vervaldatum is de Opdrachtgever van rechtswege
de eventuele kosten daarvan zijdens Van Boxtel voor rekening
in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie
van de Opdrachtgever. Van Boxtel zal de Overeenkomst zodanig
is vereist.
uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu
5.3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is deze vertragingsrente
zoveel mogelijk wordt beperkt.
en buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. BuitengerechGWW EN SLOOPWERK
/ TRANSPORT EN LOGISTIEK / BOUWLOGISTIEK / SERVICES
3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen
telijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
verschuldigd
conform
Wet “Vergoeding voor
Van Boxtel Groep
/ Meerstraat 42 / 5473 VX Heeswijk / Gemeente
Bernheze
/ Tde0413-229335
/ Fbuitengerechtelijke
0413-229982 / E info@vanboxtelgroep.nl / I www.vanboxtelgroep.nl
factureren.
incassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van
IBAN NL25.RABO.0120.1015.13 / BIC RABONL2U / K.v.K. 171.66.136 /artikel
B.T.W.
6:119aNL8134.75.089.B01
BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).
Van Boxtel Groep is in het bezit van de benodigde certiﬁcaten en erkenningen.
Op al onze aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, althans zoals laatstelijk gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
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7.8.

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 de Opdrachtgever, of van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Van Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang
op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Van Boxtel op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.

OVERMACHT

8.1.

Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Opdrachtgever indien Van Boxtel 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.
8.2. Van overmacht aan de zijde van Van Boxtel is sprake, indien Van
Boxtel na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel
in het bedrijf van Van Boxtel als bij derden, van wie Van Boxtel
de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld
of de risicosfeer van Van Boxtel ontstaan.
8.3. Van Boxtel 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.
8.4. Voor zoveel Van Boxtel ten tijde van het intreden van overmacht
haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Van Boxtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

9.

AANSPRAKELIJKHEID

9.1.

Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Van Boxtel is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend
geval.
Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 Boxtel aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Van Boxtel.
Opdrachtgever vrijwaart Van Boxtel voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van Boxtel
toerekenbaar is. Indien Van Boxtel uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Boxtel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Van Boxtel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

10.4. Van Boxtel is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van
de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde
persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft
Van Boxtel de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het
aangaan van een Overeenkomst met Van Boxtel, gaat de Opdrachtgever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
(dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van
derden.
10.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de
Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om
de naleving door Van Boxtel op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt
in een dergelijk geval de kosten.
10.6. Van Boxtel verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel
en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben
gemaakt.
Meldplicht datalekken
10.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval
zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te
volgen richtlijnen.
10.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de
Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels
meldplicht datalekken.
10.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige
verwerking worden door Van Boxtel (en de Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick
of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail
waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden,
een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
10.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen.
10.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek,
moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken,
dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

11.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

11.1.

Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst
met Van Boxtel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te
‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
11.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.

12.

VINDPLAATS VOORWAARDEN

12.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
12.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de
Overeenkomst.

10. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT
DATALEKKEN
Bescherming persoonsgegevens
10.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in
overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.
10.2. Van Boxtel zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder
expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een
wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere
doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.
Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden
gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren
voor dat doel.
10.3. Van Boxtel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om/deMeerstraat
persoonsgegevens
Opdrachtgever
te beveiligen
Boxtel Groep
42 van
/ de
5473
VX Heeswijk
/ Gemeente
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
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ALGEMENE VOORWAARDEN opslaan, verhuur of verkoop van roerende zaken
1. ALGEMEEN
1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ‘Van Boxtel’: H.A. van Boxtel en Zonen B.V., Van Boxtel Groep
		 B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..
(b) ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met Van Boxtel een
		 Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.
(c) ‘Consument’: iedere Wederpartij, die een natuurlijk persoon is
		 en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en de
		 Wederpartij, bestaande uit het opslaan, verhuren of verkopen
		 van roerende zaken (containers, grondstoffen en/of (bouw)
		 materialen).
(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel
offerte van Van Boxtel alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van
Boxtel en een Wederpartij, waarop Van Boxtel deze Voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Van Boxtel voor de uitvoering ervan gebruik
maakt van derden.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden
van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Tussen Van Boxtel en de Wederpartij staat vast, dat indien eenmaal
onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd,
deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten
van toepassing zijn.
1.6. Indien Van Boxtel in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich
mee dat Van Boxtel daarmee afstand doet van het recht om zich in
een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte
naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Boxtel en de Wederpartij zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

2.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1.

Alle door Van Boxtel uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn
vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij
in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt
genoemd. Niettemin heeft Van Boxtel het recht om haar aanbod
binnen drie (3) werkdagen nadat het de Wederpartij heeft bereikt,
te herroepen.
Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat
de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Van Boxtel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Boxtel niet tot het
verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk
en/of eventuele toekomstige opdrachten.
Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offertes van Van Boxtel als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend
zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de
aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST

3.1.

3.6.

De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van
Boxtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Van Boxtel worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Boxtel zijn verstrekt, heeft Van
Boxtel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te
brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat
de Wederpartij de gegevens aan Van Boxtel ter beschikking heeft
gesteld. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Van Boxtel is uitgegaan van door de Wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties
dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan
dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De Wederpartij aanvaardt reeds nu voor alsdan
de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Van Boxtel gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Van Boxtel bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert
geen wanprestatie van Van Boxtel op en is voor de Wederpartij
geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Boxtel een verzoek
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de
in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
3.10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden is,
dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde
van Van Boxtel daardoor direct of indirect ontstaan.

4.

6.2
6.3

6.4

6.5
6.6

7.

VERHUUR VAN ROERENDE ZAKEN
(WAARONDER DOCH NIET UITSLUITEND CONTAINERS)

7.1

Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van roerende zaken, dan
zal de Wederpartij er voor zorgdragen dat het gehuurde tijdens de
duur van huurperiode in goede staat van onderhoud blijft. Ingeval
van noodzakelijk onderhoud of reparaties, zal de Wederpartij zich
eerst tot Van Boxtel wenden, teneinde Van Boxtel in staat te stellen
die reparaties (indien noodzakelijk, naar uitsluitend oordeel van
Van Boxtel) uit te voeren.
Indien deze reparaties het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik of
onvoldoende onderhoud door de Wederpartij, dan zijn de kosten
van de reparaties voor rekening van de Wederpartij. Ook eventuele
schade aan de gehuurde roerende zaken komt voor rekening van
de Wederpartij.
Van Boxtel aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens
schade aan of diefstal van de in het gehuurde bevindende goederen,
waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.
De Wederpartij is en blijft aansprakelijk voor de belading van de
container, zowel wat de aard van de goederen betreft, als de wijze
waarop beladen is. Van Boxtel behoudt zich het recht voor om een
verhuurde container – op kosten van de Wederpartij - terug te
halen, indien niet wordt voldaan in het bepaalde in de vorige volzin.
Indien een door de Wederpartij gehuurde container op aanwijzen
van de Wederpartij dient te worden geplaatst op trottoirs, opritten
of (particuliere) terreinen van derden, is de Wederpartij aansprakelijk voor de schade die mogelijkerwijs aan die trottoirs, opritten
of (particuliere) terreinen van derden en/of daarop bevindende
goederen of materialen wordt aangebracht, in welk kader de
Wederpartij Van Boxtel uitdrukkelijk vrijwaart.
Voorts is de Wederpartij gehouden om ingeval van een situatie
als in het vorige artikellid bedoeld, zorg te dragen voor eventuele
verlichting, afbakening, afdekking dan wel eventuele andere
voorzieningen te treffen die algemeen wenselijk zijn dan wel door
enige autoriteit voorgeschreven zijn of worden.
Ingeval van vermissing of diefstal van een gehuurde container, is de
Wederpartij voor de als gevolg daarvan door Van Boxtel geleden en/
of te lijden schade, aansprakelijk jegens Van Boxtel en gehouden
die schade op eerste verzoek aan Van Boxtel te voldoen. Dit laat
onverlet eventuele andere (financiële) verplichtingen voortvloeiende
uit de Overeenkomst.

7.2

7.3
7.4

PRIJZEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:
• in Euro’s;
• exclusief BTW, tenzij Wederpartij een Consument is;
• exclusief kosten van op -en overslag (zgn. handlingkosten);
• exclusief kosten van verzekering.
4.2. De door Van Boxtel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die
gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van de van de
Overeenkomst onderdeel uitmakende roerende zaak wijzigt in de
periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte en de datum
van opslag, van verhuur dan wel de datum van verkoop en levering,
heeft Van Boxtel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging
al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding/
offerte c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter
zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer
dan 10% van de overeengekomen prijs af, dan heeft Wederpartij
het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Van Boxtel is
in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
4.4. Voor Consumenten geldt dat indien de door Van Boxtel afgegeven
prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch
niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van
de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht
heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

4.1.

5.

PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

Opzegging van de huur dient minimaal vóór 12.00 uur plaats te
vinden. Indien de opzegging later plaatsvindt, zal het gehuurde ook
de daarop volgende dag voor rekening van de Wederpartij komen.
Indien sprake is van verhuur van materieel inclusief bediening,
zijn de kosten van bediening en dagelijks onderhoud in de huurprijs zoals vermeld in de Overeenkomst begrepen (maar exclusief
brandstofkosten, tenzij anders vermeld). Het niet gebruiken van
de materialen door Wederpartij zonder tijdige afmelding, geeft
geen recht op vermindering van de huurprijs of opschorting van
de Overeenkomst, tenzij het niet-gebruiken een gevolg is van een
defect van betreffend materiaal wat voor rekening en risico van
Van Boxtel komt.
Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening,
zijn de kosten van bediening, brandstof en smeermiddelen alsmede het dagelijks onderhoud niet in de huurprijs begrepen. Het
niet gebruiken van de materialen door Wederpartij zonder tijdige
afmelding, geeft geen recht op vermindering van de huurprijs of
opschorting van de Overeenkomst, tenzij het niet-gebruiken een
gevolg is van een defect van betreffend materiaal die niet door de
Wederpartij is veroorzaakt of aan haar te wijten is.
Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening, is
Wederpartij gehouden het materieel naar aard en bestemming te
gebruiken, te laden of doen laden, te plaatsen of te laten staan.
Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Boxtel, het gehuurde materieel aan
derden ter beschikking te stellen of door te verhuren.

7.5

7.6

7.7

8.

BETALINGEN

8.1.

Betaling van de facturen van Van Boxtel door de Wederpartij dient
te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta
waarin door Van Boxtel is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de
Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling of sommatie is vereist.
Indien de Wederpartij in verzuim is, dan is deze vertragingsrente
en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn
verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van
artikel 6:119a BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).
Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of verrekening - contant dan wel op een door Van Boxtel aangegeven
bank- of girorekening te geschieden. Van Boxtel is op haar beurt
wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Wederpartij verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Wederpartij aan Van
Boxtel verschuldigd is.
Voorts schorten bezwaren van de Wederpartij tegen de hoogte
van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij
die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247
BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
andere reden op te schorten.
Van Boxtel is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting tot afgifte van goederen aan
de Wederpartij op te schorten, totdat de Wederpartij al hetgeen
deze verschuldigd is aan Van Boxtel, volledig heeft voldaan.

De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de
5.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Van Boxtel.
8.2.
aanbieding en/of offerte Van Boxtel heeft bereikt c.q. schriftelijk
5.2. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Van Boxtel een
door haar is ontvangen, dan wel Van Boxtel tot nakoming van de
(levering)termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimOvereenkomst is overgegaan.
mer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
3.2. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte
Wederpartij Van Boxtel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het
Van Boxtel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien
om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
8.3.
Van Boxtel aan de Wederpartij bericht heeft met deze afwijkingen
5.3. Van Boxtel is gehouden de verhuurde of verkochte zaken te leveren
in te stemmen.
op de plaats(en) vermeld in de Overeenkomst. Eventuele bijkomende
3.3. Van Boxtel zal de Overeenkomst naar eigen inzicht, goed en deugpolitiekosten, kosten voor verwijdering van straatmeubilair, grensdelijk uit voeren, zulks op basis van de door Opdrachtgever in het
en douanekosten dan wel andere kosten om de levering (en het
kader van de Overeenkomst verstrekte aanwijzingen, informatie,
transport) van de zaken op de overeengekomen, althans normale
berekeningen of andere bescheiden. Dit is aldus exclusief voorwijze te laten plaatsvinden, komen c.q. zijn voor rekening en risico
8.4.
opname, waarvoor het risico bij de Opdrachtgever ligt. Indien en
van Opdrachtgever.
voor zover de Opdrachtgever een vooropname wenst, dan komen
5.4. Indien de Wederpartij Van Boxtel tijdig voor de levering kenbaar
de eventuele kosten daarvan zijdens Van Boxtel voor rekening
maakt de verhuurde of verkochte zaken op een andere dan op de
van de Opdrachtgever. Van Boxtel zal de Overeenkomst zodanig
overeengekomen plaats of tijd te willen ontvangen, dan zal Van
uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu
Boxtel hieraan voldoen, voor zover dit redelijkerwijs van Van Boxtel
8.5.
zoveel mogelijk wordt beperkt.
verlangd kan worden en alleen als zulks door Van Boxtel schriftelijk
3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen
is bevestigd. Indien het voldoen aan dit verzoek extra kosten met
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
zich meebrengt, is de Wederpartij gehouden Van Boxtel die extra
factureren.
kosten te vergoeden.
3.5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel
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6. VERHUUR VAN MATERIALEN EN MIDDELEN
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8.6. Van Boxtel heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen
te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom en de lopende
rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van Boxtel
kan volledige aflossing van de openstaande facturen weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
8.7. Van Boxtel is te voorts allen tijde gerechtigd om betaling vooraf
dan wel nadere zekerheid van de Wederpartij te verlangen.

9.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

9.1.

Van Boxtel is bevoegd de nakoming van haar uit de Overeenkomst
voorvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen
uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na
het sluiten van de Overeenkomst Van Boxtel ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen, indien Wederpartij bij het sluiten
van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging
aan de zijde van Wederpartij niet langer van Van Boxtel kan worden
gevergd dat Van Boxtel de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Van Boxtel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van Van Boxtel kan worden gevergd.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
van Van Boxtel op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van
Boxtel haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van
Boxtel op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de
Wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Wederpartij haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Van Boxtel gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van
Boxtel, zal Van Boxtel in overleg met de Wederpartij zorg dragen
voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Van Boxtel extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel anders
aangeeft.
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 de Wederpartij, of van een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van
Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op
te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Van Boxtel op de Wederpartij
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

10. OVERMACHT
10.1. Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Wederpartij indien Van Boxtel 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.
10.2. Van overmacht aan de zijde van Van Boxtel is sprake, indien Van
Boxtel na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel
in het bedrijf van Van Boxtel als bij derden, van wie Van Boxtel
de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld
of de risicosfeer van Van Boxtel ontstaan.
10.3. Van Boxtel 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.
10.4. Voor zoveel Van Boxtel ten tijde van het intreden van overmacht
haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Van Boxtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
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11.

AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Van Boxtel is uitgegaan van door of namens de
Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend
geval.
11.4. Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 Boxtel aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Van Boxtel.
11.6. Wederpartij vrijwaart Van Boxtel voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van
Boxtel toerekenbaar is. Indien Van Boxtel uit dien hoofde door
derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden
Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Boxtel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Van Boxtel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Wederpartij.

12.

RECLAME

12.1. De Wederpartij, althans namen haar de Geadresseerde, is gehouden de door Van Boxtel verhuurde c.q. verkochte zaken te (doen)
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat deze zaken worden
geleverd en aan haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij
behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de door Van Boxtel geleverde zaken overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen.
12.2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie (3) dagen na
levering schriftelijk aan Van Boxtel te worden gemeld. Eventuele
niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk
binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Van Boxtel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Boxtel
in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Van Boxtel in
de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien
een keuring na levering is overeengekomen kan na deze keuring
ter zake van gebreken en/of tekortkomingen die bij de keuring niet
aan het licht zijn getreden, niet worden gereclameerd.
12.3. Indien de Wederpartij tijdig reclameert schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot
afname en betaling van de overige afgenomen zaken en hetgeen
waartoe zij Van Boxtel opdracht heeft gegeven.
12.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor
in dit artikel bepaald, dan komt de Wederpartij geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.5. Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen verandering in
de op partijen rustende verplichtingen en geven geen recht op
reclame, en vormen evenmin reden voor afkeuring, korting dan
wel opschorting of ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op de
(gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
12.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig
is gereclameerd, dan zal Van Boxtel de gebrekkige zaak binnen
redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van
Van Boxtel, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In
geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen
zaak aan Van Boxtel te retourneren en de eigendom daarover aan
Van Boxtel te verschaffen, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
12.7. Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen
de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van Boxtel daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Wederpartij.

13.

13.3. De Wederpartij verleend Van Boxtel reeds nu voor alsdan het recht
om – ingeval de Wederpartij het bepaalde in dit artikel, deze Voorwaarden dan wel de Overeenkomst niet nakomt - al die plaatsen
te betreden waar de zaken van Van Boxtel zich bevinden, teneinde
haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

14.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT
DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens
14.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in
overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.
14.2. Van Boxtel zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder
expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een
wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere
doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.
Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden
gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren
voor dat doel.
14.3. Van Boxtel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
14.4. Van Boxtel is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van
de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde
persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft
Van Boxtel de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het
aangaan van een Overeenkomst met Van Boxtel, gaat de Opdrachtgever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
(dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van
derden.
14.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de
Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om
de naleving door Van Boxtel op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt
in een dergelijk geval de kosten.
14.6. Van Boxtel verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel
en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben
gemaakt.
Meldplicht datalekken
14.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval
zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te
volgen richtlijnen.
14.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de
Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels
meldplicht datalekken.
14.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige
verwerking worden door Van Boxtel (en de Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick
of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail
waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden,
een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
14.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen.
14.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek,
moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken,
dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

15.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst
met Van Boxtel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te
‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.

16.

VINDPLAATS VOORWAARDEN

16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
16.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de
Overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1. Alle door Van Boxtel aan de Wederpartij verkochte, verhuurde en/of
opgeslagen zaken, blijven eigendom van Van Boxtel tot het moment
waarop deze, met inbegrip van eventuele rente en (handling- en/
of wijzigings)kosten, volledig door de Wederpartij aan Van Boxtel
voldaan zijn.
13.2. De Wederpartij is niet bevoegd de door haar van Van Boxtel gekochte
zaken te vervreemden of te bezwaren, alvorens daarvan volledige
betaling heeft plaatsgevonden,
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vloeiende uit de Overeenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar.
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ALGEMENE VOORWAARDEN transport of expeditie
1.

ALGEMEEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ‘Van Boxtel’: H.A. van Boxtel en Zonen B.V., Van Boxtel Groep
B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..
(b) ‘Opdrachtgever’ of ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met
		 Van Boxtel een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst
		 af te sluiten.
(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever of Wederpartij, die een
		 natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een
		 bedrijf of beroep.
(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en Opdracht		 gever, bestaande uit het vervoeren of doen vervoeren van
		 roerende zaken dan wel de (ver)huur van opslagruimte.
(e) ‘Geadresseerde’: degene die uit hoofde van de Overeenkomst
		 jegens Van Boxtel het recht heeft op aflevering van de zaken.
(f) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel
offerte van Van Boxtel alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van
Boxtel en een Opdrachtgever, waarop Van Boxtel deze Voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Van Boxtel voor de uitvoering ervan gebruik
maakt van derden.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden
van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Tussen Van Boxtel en de Opdrachtgever staat vast, dat indien
eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd, deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of
overeenkomsten van toepassing zijn.
1.6. Indien Van Boxtel in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich
mee dat Van Boxtel daarmee afstand doet van het recht om zich in
een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte
naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Van Boxtel en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

3.2.

1.1.

2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST

4.1.

De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de
aanbieding en/of offerte Van Boxtel heeft bereikt c.q. schriftelijk
door haar is ontvangen, dan wel Van Boxtel tot nakoming van
de Overeenkomst is overgegaan. Indien echter door Van Boxtel
werkzaamheden worden verricht voor Opdrachtgever, waartoe
door Van Boxtel niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het aanneming
van werk betreft, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden
op basis van regie.
Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van
de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het in
het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien Van
Boxtel aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen
in te stemmen.
Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Boxtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig
aan Van Boxtel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Boxtel
zijn verstrekt, heeft Van Boxtel het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan
de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens
aan Van Boxtel ter beschikking heeft gesteld. Van Boxtel is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Boxtel
is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien
de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op
verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst
daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd,
dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. De Opdrachtgever aanvaardt reeds nu
voor alsdan de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Van Boxtel gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Van Boxtel bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Van Boxtel op en is voor de Opdrachtgever geen
grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Boxtel een verzoek
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de
in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden
is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Van Boxtel daardoor direct of indirect ontstaan.

4.2.

4.3.
4.4.

TOEPASSELIJKHEID BRANCHEVOORWAARDEN

2.1.

In aanvulling op c.q. in afwijking van het bepaalde in de Overeenkomst
dan wel deze Voorwaarden, gelden tevens navolgende of daarvoor
in de plaats gekomen, algemene voorwaarden en/of verdragen:
(1.a) Op nationaal vervoer van goederen over de weg: de Algemene
		
Vervoercondities 2002 (‘AVC 2002’), zoals gedeponeerd ter
		
griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
(1.b) Op internationaal vervoer van goederen over de weg: het
		
CMR-verdrag, alsmede aanvullend de AVC 2002;
(1.c) Op het doen vervoeren van goederen over de weg (‘expeditie		
werkzaamheden’): de Nederlandse Expeditievoorwaarden algemene voorwaarden van de Fenex, zoals gedeponeerd
ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en Rotterdam;
(1.d) Op exceptioneel vervoer van goederen over de weg: de
		
Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (‘AVET’),
		
zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam
		
en Rotterdam;
(1.e) Op afvalstoffenvervoer: de Algemene Voorwaarden voor het
		
afvalstoffenvervoer over de weg, zoals gedeponeerd ter
		
griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, alsmede
		
het Acceptatiereglement van Van Boxtel, zoals gedeponeerd
		
bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven;
(1.f) Op logistieke dienstverlening: de Physical Distribution		
Voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank
te Amsterdam en Rotterdam.
2.2. Een afschrift van hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of
verdragen worden door Van Boxtel uiterlijk bij het tot stand komen
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld
(waaraan gelijk wordt gesteld het vermelden op c.q. gebruikmaken
van specifiek voor bedoeld vervoer bestemde vrachtbrieven), dan
wel op eerste verzoek van de Opdrachtgever toegezonden.
2.3. Indien en voor zover de hiervoor in 2.1 bedoelde voorwaarden en/
of verdragen worden herzien, dan zal alsdan de herziene tekst
gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene
voorwaarden en/of verdragen.
2.4. Worden één of meerdere van de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of verdragen op de wijze bepaald in artikel 6:214 van
het Burgerlijk Wetboek vervangen door een standaardregeling c.q.
komt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf
de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse
Staatscourant, de desbetreffende standaardregeling.
2.5. Van Boxtel is steeds gerechtigd om andere dan de hiervoor in 2.1
vermelde voorwaarden en/of verdragen op een aanbieding, offerte
en/of Overeenkomst van toepassing te verklaren.
2.6. In het geval van strijdigheid van één of meer bepalingen van deze
Voorwaarden met de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/
of verdragen, dan hebben deze Voorwaarden voorrang en prevaleren die boven de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of
verdragen, behoudens bepalingen van dwingend recht.

Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Van Boxtel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Boxtel niet tot het
verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk
en/of eventuele toekomstige opdrachten.
Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offertes van Van Boxtel als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend
zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de
aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

4.5.

4.6.

4.7.

5.2. De door Van Boxtel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die
gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product
wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte
en de datum van levering, heeft Van Boxtel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het
feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het
moment van de aanbieding/offerte c.q. bevestiging, een en ander
met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften.
Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs
af, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst kosteloos
te ontbinden. Van Boxtel is in dat geval niet tot schadevergoeding
gehouden.
5.4. Voor zover in de in artikel 2 van deze Voorwaarden bedoelde
branchevoorwaarden en/of verdragen zulks niet uitdrukkelijk
anders is bepaald, zijn de prijzen van Van Boxtel exclusief storten tolgelden en eventuele heffingen en rechten. Indien Van Boxtel
deze betaalt, is Van Boxtel gerechtigd een en ander (afzonderlijk)
bij de Opdrachtgever in rekening te brengen/door te berekenen.
5.5. De prijzen en tarieven zijn inclusief het in de Overeenkomst opgenomen aantal uren voor het laden en lossen van zaken, te rekenen
vanaf het moment dat Van Boxtel op het laad- dan wel los-adres
is aangekomen. Indien deze tijd wordt overschreden, dan is Van
Boxtel gerechtigd de extra kosten door te berekenen aan de
Opdrachtgever.
5.6. Voor Consumenten geldt dat indien de door Van Boxtel afgegeven
prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch
niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van
de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht
heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.

PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

6.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Van Boxtel.
6.2. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Van Boxtel een
(levering)termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Opdrachtgever Van Boxtel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Van Boxtel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
6.3. Van Boxtel is gehouden de zaken te leveren op de plaats(en) vermeld
in de Overeenkomst. De Opdrachtgever, althans haar wederpartij
(de Geadresseerde) dient echter zorg te dragen voor behoorlijk
berijdbaar terrein en een normaal bereikbare losplaats, bij gebreke
waarvan Van Boxtel ontslagen wordt van de verplichting om op
de overeengekomen plaats af te leveren. Lossen geschiedt steeds
naast of achter het voertuig waarmee Van Boxtel de zaken heeft
vervoerd, terwijl de Opdrachtgever verplicht is de zaken aldaar in
ontvangst te (laten) nemen. Van Boxtel behoudt zich het recht voor
om in voorkomend geval de zaken ongelost aan te bieden, in welk
geval de Opdrachtgever zelf gehouden is voor het lossen zorg te
(laten) dragen. Eventuele bijkomende politiekosten, kosten voor
verwijdering van straatmeubilair, grens- en douanekosten dan wel
andere kosten om de levering (en het transport) van de zaken op
de overeengekomen, althans normale wijze te laten plaatsvinden,
komen c.q. zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.4. Indien de Opdrachtgever Van Boxtel tijdig voor de levering kenbaar
maakt de zaken op een andere dan op de overeengekomen plaats
of tijd te willen ontvangen, dan zal Van Boxtel hieraan voldoen,
voor zover dit redelijkerwijs van Van Boxtel verlangd kan worden
en alleen als zulks door Van Boxtel schriftelijk is bevestigd. Indien
het voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich meebrengt, is de
Opdrachtgever gehouden Van Boxtel die extra kosten te vergoeden.
6.5. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen c.q. op toe te zien dat
eventuele douanedocumenten en/of keuringsrapporten noodzakelijk
in het kader van de Overeenkomst, tijdig aan de verantwoordelijke
autoriteiten worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de daarmee
samenhangende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever
komen en waarvoor Van Boxtel nimmer aansprakelijk is dan wel
verantwoordelijk kan worden gehouden.

7.

BETALINGEN

7.1.

Betaling van de facturen van Van Boxtel door de Opdrachtgever
dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de
valuta waarin door Van Boxtel is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is
de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor
een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
7.2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is deze vertragingsrente
en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn
verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke
4.8.
incassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van
artikel 6:119a BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).
7.3. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of verrekening - contant dan wel op een door Van Boxtel aangegeven
bank- of girorekening te geschieden. Van Boxtel is op haar beurt
4.9.
wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Opdrachtgever
verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever aan
Van Boxtel verschuldigd is.
7.4. Voorts schorten bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte
van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever
5. PRIJZEN
die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247
BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:
andere reden op te schorten.
• in Euro’s;
3.1. Alle door Van Boxtel uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn
7.5. Van Boxtel is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Overeen• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is;
vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij
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EN
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/
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EN
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SERVICES
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exclusief
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tolgelden
en
eventuele
in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt
Opdrachtgever op te schorten, totdat de Opdrachtgever al hetgeen
heffingen en rechten;
genoemd. Niettemin heeft Van Boxtel het recht om haar aanbod
deze verschuldigd is aan Van /
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volledig heeft voldaan.
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Gedreven door uitdaging
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Van Boxtel Groep is in het bezit van de benodigde certiﬁcaten en erkenningen.
Op al onze aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, althans zoals laatstelijk gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

Gedreven door uitdaging
GWW EN SLOOPWERK / TRANSPORT EN LOGISTIEK / BOUWLOGISTIEK / SERVICES

7.6.

7.7.

Van Boxtel heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom
en de lopende rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Van Boxtel kan volledige aflossing van de openstaande
facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Van Boxtel is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel
nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

8.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

8.1.

Van Boxtel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever
de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Van Boxtel ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen
uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever
niet langer van Van Boxtel kan worden gevergd dat Van Boxtel de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.
Voorts is Van Boxtel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van Van Boxtel kan worden gevergd.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Van Boxtel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van
Boxtel haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van
Boxtel op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Van Boxtel gerechtigd de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Boxtel,
zal Van Boxtel in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Van Boxtel extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel
anders aangeeft.
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 de Opdrachtgever, of van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Van Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang
op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Van Boxtel op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

9.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Van Boxtel is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.3. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend
geval.
10.4. Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 Boxtel aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Van Boxtel.
10.6. Opdrachtgever vrijwaart Van Boxtel voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van Boxtel
toerekenbaar is. Indien Van Boxtel uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Boxtel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Van Boxtel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

11.

RECLAME

11.1.

De Opdrachtgever, althans namen haar de Geadresseerde, is gehouden de door Van Boxtel geleverde zaken te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken aan haar ter beschikking
worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever, althans namens
haar de Geadresseerde, te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de door Van Boxtel geleverde zaken overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie (3) dagen na
levering schriftelijk aan Van Boxtel te worden gemeld. Eventuele
niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk
binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Van Boxtel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
Van Boxtel in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever
dient Van Boxtel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken. Indien een keuring na levering is overeengekomen
kan na deze keuring ter zake van gebreken en/of tekortkomingen
die bij de keuring niet aan het licht zijn getreden, niet worden
gereclameerd.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overige afgenomen zaken
en hetgeen waartoe zij Van Boxtel opdracht heeft gegeven.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor
in dit artikel bepaald, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen verandering in
de op partijen rustende verplichtingen en geven geen recht op
reclame, en vormen evenmin reden voor afkeuring, korting dan
wel opschorting of ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op de
(gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Van Boxtel de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Van Boxtel,
vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende
vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van
vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak
aan Van Boxtel te retourneren en de eigendom daarover aan Van
Boxtel te verschaffen, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen
de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van Boxtel daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Opdrachtgever.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

OVERMACHT

9.1.

Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Opdrachtgever indien Van Boxtel 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.
9.2. Van overmacht aan de zijde van Van Boxtel is sprake, indien Van
Boxtel na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel
in het bedrijf van Van Boxtel als bij derden, van wie Van Boxtel
de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld
of de risicosfeer van Van Boxtel ontstaan.
9.3. Van Boxtel 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.
9.4. Voor zoveel Van Boxtel ten tijde van het intreden van overmacht
haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Van Boxtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
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11.6.

11.7.

12.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.3. De Opdrachtgever verleend Van Boxtel reeds nu voor alsdan het
recht om – ingeval de Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel,
deze Voorwaarden dan wel de Overeenkomst niet nakomt - al die
plaatsen te betreden waar de zaken van Van Boxtel zich bevinden,
teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

13.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT
DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens
13.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in
overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.
13.2. Van Boxtel zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder
expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een
wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere
doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.
Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden
gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren
voor dat doel.
13.3. Van Boxtel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
13.4. Van Boxtel is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van
de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde
persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft
Van Boxtel de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het
aangaan van een Overeenkomst met Van Boxtel, gaat de Opdrachtgever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
(dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van
derden.
13.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de
Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om
de naleving door Van Boxtel op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt
in een dergelijk geval de kosten.
13.6. Van Boxtel verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel
en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben
gemaakt.
Meldplicht datalekken
13.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval
zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te
volgen richtlijnen.
13.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de
Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels
meldplicht datalekken.
13.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige
verwerking worden door Van Boxtel (en de Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick
of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail
waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden,
een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
13.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen.
13.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek,
moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken,
dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

14.

(VER)HUUR VAN OPSLAGRUIMTE

14.1. Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van opslagruimte, dan
wordt die Overeenkomst aangegaan voor de duur van één maand,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
14.2. Van Boxtel is gehouden om de Wederpartij het overeengekomen
huurgenot te verschaffen (waartoe Van Boxtel aan de Wederpartij
op eerste verzoek en onder begeleiding toegang tot het terrein zal
verschaffen), als tegenprestatie waarvoor de Wederpartij gehouden
is om de in de Overeenkomst vermeld staande huurpenningen aan
Van Boxtel te voldoen.
14.3. Van Boxtel aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens
schade aan of diefstal van in of op de door de Wederpartij gehuurde
opslagruimte, waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.

15.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst
met Van Boxtel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te
‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.

12.1. Alle door Van Boxtel aan de Opdrachtgever verkochte zaken, blijven
eigendom van Van Boxtel tot het moment waarop deze, met inbegrip
van eventuele rente en (handling en/of wijzigings)kosten, volledig
16. VINDPLAATS VOORWAARDEN
door de Opdrachtgever aan Van Boxtel voldaan zijn.
16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels12.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de door haar van Van Boxtel
register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
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Van Boxtel Groep is in het bezit van de benodigde certiﬁcaten en erkenningen.
Op al onze aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, althans zoals laatstelijk gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
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ALGEMENE VOORWAARDEN aanneming van werk
1.

ALGEMEEN

1.1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ‘Van Boxtel’: H.A. van Boxtel en Zonen B.V., Van Boxtel Groep
		 B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..
(b) ‘Opdrachtgever’: iedere (rechts)persoon, die met Van Boxtel
		 een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.
(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever, die een natuurlijk persoon
		 is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
(d) ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tot aanneming van werk
		 tussen Van Boxtel en Opdrachtgever, onder meer bestaande
		 uit het verrichten van grond- en sloopwerk, wegenonderhoud
		 en/of infrawerkzaamheden.
(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel
offerte van Van Boxtel alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van
Boxtel en een Opdrachtgever, waarop Van Boxtel deze Voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Van Boxtel voor de uitvoering ervan gebruik
maakt van derden.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden
van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Tussen Van Boxtel en de Opdrachtgever staat vast, dat indien
eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd, deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of
overeenkomsten van toepassing zijn.
1.6. Indien Van Boxtel in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich
mee dat Van Boxtel daarmee afstand doet van het recht om zich in
een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte
naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Van Boxtel en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

2.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1.

Alle door Van Boxtel uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn
vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij
in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt
genoemd. Niettemin heeft Van Boxtel het recht om haar aanbod
binnen drie (3) werkdagen nadat het de Opdrachtgever heeft bereikt,
te herroepen.
Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Van Boxtel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Van Boxtel anders aangeeft.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Boxtel niet tot het
verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk
en/of eventuele toekomstige opdrachten.
Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offertes van Van Boxtel als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend
zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de
aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST

3.5.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie
en/of bescheiden (waaronder begrepen tekeningen) waarvan Van
Boxtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Van Boxtel
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens, informatie en/of bescheiden (waaronder
begrepen tekeningen) niet tijdig aan Van Boxtel zijn verstrekt,
heeft Van Boxtel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan
dan nadat de Opdrachtgever betreffende gegevens, informatie en/
of bescheiden (waaronder begrepen tekeningen) aan Van Boxtel
ter beschikking heeft gesteld. Van Boxtel is niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook, doordat Van Boxtel is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, informatie, dan wel bescheiden (waaronder begrepen
tekeningen).
3.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze
te wijzigen, waaronder partijen onder meer verstaan eventuele
meer- en/of minderwerkzaamheden, dan zullen partijen tijdig en
in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet
op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst
daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd,
dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. De Opdrachtgever aanvaardt reeds nu
voor alsdan de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs, omvang en termijn van
uitvoering.
3.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, waaronder begrepen
eventuele meer- en/of minderwerkzaamheden, dan is Van Boxtel
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor
schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen Van Boxtel bevoegde
persoon en de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de
voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Boxtel
op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst
op te zeggen of te ontbinden.
3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Boxtel een verzoek
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de
in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
3.10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden
is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Van Boxtel daardoor direct of indirect ontstaan.

4.

5.4. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of verrekening - contant dan wel op een door Van Boxtel aangegeven
bank- of girorekening te geschieden. Van Boxtel is op haar beurt
wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Opdrachtgever
verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever aan
Van Boxtel verschuldigd is.
5.5. Voorts schorten bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte
van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever
die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247
BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
andere reden op te schorten.
5.6. Van Boxtel is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting tot afgifte van goederen aan de
Opdrachtgever op te schorten, totdat de Opdrachtgever al hetgeen
deze verschuldigd is aan Van Boxtel, volledig heeft voldaan.
5.7. Van Boxtel heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom
en de lopende rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Van Boxtel kan volledige aflossing van de openstaande
facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.8. Van Boxtel is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel
nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

6.

OPLEVERING

6.1

Het aangenomen werk geldt als opgeleverd, wanneer Van Boxtel
heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de
Opdrachtgever het werk heeft aanvaardt.
Indien de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de hiervoor
bedoelde oplevering heeft laten weten of hij het werk al dan niet
aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk)
afkeurt, dient de Opdrachtgever dat schriftelijk te doen aan Van
Boxtel, onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden voor afkeuring mogen
zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk) in
gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.
Door Van Boxtel erkende tekortkomingen worden zo spoedig
mogelijk hersteld.

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

7.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

7.1.

Van Boxtel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te
schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever
de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Van Boxtel ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen
uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever
niet langer van Van Boxtel kan worden gevergd dat Van Boxtel de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.
Voorts is Van Boxtel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van Van Boxtel kan worden gevergd.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Van Boxtel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van
Boxtel haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van
Boxtel op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Van Boxtel gerechtigd de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Boxtel,
zal Van Boxtel in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Van Boxtel extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel
anders aangeeft.

PRIJZEN

4.1.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:
• in Euro’s;
• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is.
4.2. De door Van Boxtel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die
gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product
wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte
en de datum van aanvang van het aangenomen werk, heeft Van
Boxtel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan
te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet
voorzienbaar was op het moment van de aanbieding/offerte c.q.
bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende
wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van
de overeengekomen prijs af, dan heeft Opdrachtgever het recht de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Van Boxtel is in dat geval
niet tot schadevergoeding gehouden.
4.4. Voor Consumenten geldt dat indien de door Van Boxtel afgegeven
prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch
niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van
de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht
heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de
aanbieding en/of offerte Van Boxtel heeft bereikt c.q. schriftelijk
door haar is ontvangen, dan wel Van Boxtel tot nakoming van
7.6.
de Overeenkomst is overgegaan. Indien echter door Van Boxtel
werkzaamheden worden verricht voor Opdrachtgever, waartoe
door Van Boxtel niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het aanneming
van werk betreft, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden
op basis van regie.
5. BETALINGEN
3.2. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte
5.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Van Boxtel
van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het
telkens bij of na het verstrijken van een betalingstermijn, de desin het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien
betreffende (termijn)factuur toe aan de Opdrachtgever.
7.7.
Van Boxtel aan de Opdrachtgever uitdrukkelijk bericht heeft met
5.2. Betaling van de facturen van Van Boxtel door de Opdrachtgever
deze afwijkingen in te stemmen.
dient – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - te geschieden
3.3. Van Boxtel zal de Overeenkomst naar eigen inzicht, goed en deugbinnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta waarin door Van
delijk uit voeren, zulks op basis van de door Opdrachtgever in het
Boxtel is gefactureerd, met dien verstande dat dat bij de oplevering
kader van de Overeenkomst verstrekte aanwijzingen, informatie,
alle ingediende termijnfacturen en eventuele meerwerkfacturen
berekeningen of andere bescheiden. Dit is aldus exclusief voordienen te zijn voldaan. Na het verstrijken van de op betreffende
opname, waarvoor het risico bij de Opdrachtgever ligt. Indien en
factuur staande vervaldatum is de Opdrachtgever van rechtswege
voor zover de Opdrachtgever een vooropname wenst, dan komen
in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie
de eventuele kosten daarvan zijdens Van Boxtel voor rekening
is vereist.
van de Opdrachtgever. Van Boxtel zal de Overeenkomst zodanig
5.3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is deze vertragingsrente
uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu
en buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. BuitengerechGWW EN SLOOPWERK
/ TRANSPORT EN LOGISTIEK / BOUWLOGISTIEK / SERVICES
zoveel mogelijk wordt beperkt.
telijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn
3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen
verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke
Van Boxtel Groep
/ Meerstraat
/ 5473gedeelte
VX Heeswijk
uit te voeren
en het aldus 42
uitgevoerde
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BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).
Van Boxtel Groep is in het bezit van de benodigde certiﬁcaten en erkenningen.
Op al onze aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, althans zoals laatstelijk gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
3.1.
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7.8.

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 de Opdrachtgever, of van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Van Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang
op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Van Boxtel op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.

OVERMACHT

8.1.

Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Opdrachtgever indien Van Boxtel 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.
8.2. Van overmacht aan de zijde van Van Boxtel is sprake, indien Van
Boxtel na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel
in het bedrijf van Van Boxtel als bij derden, van wie Van Boxtel
de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld
of de risicosfeer van Van Boxtel ontstaan.
8.3. Van Boxtel 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.
8.4. Voor zoveel Van Boxtel ten tijde van het intreden van overmacht
haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Van Boxtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

9.

AANSPRAKELIJKHEID

9.1.

Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Van Boxtel is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend
geval.
Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 Boxtel aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Van Boxtel.
Opdrachtgever vrijwaart Van Boxtel voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van Boxtel
toerekenbaar is. Indien Van Boxtel uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Boxtel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Van Boxtel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

10.4. Van Boxtel is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van
de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde
persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft
Van Boxtel de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het
aangaan van een Overeenkomst met Van Boxtel, gaat de Opdrachtgever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
(dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van
derden.
10.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de
Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om
de naleving door Van Boxtel op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt
in een dergelijk geval de kosten.
10.6. Van Boxtel verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel
en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben
gemaakt.
Meldplicht datalekken
10.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval
zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te
volgen richtlijnen.
10.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de
Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels
meldplicht datalekken.
10.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige
verwerking worden door Van Boxtel (en de Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick
of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail
waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden,
een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
10.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen.
10.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek,
moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken,
dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

11.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

11.1.

Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst
met Van Boxtel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te
‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
11.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.

12.

VINDPLAATS VOORWAARDEN

12.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
12.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de
Overeenkomst.

10. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT
DATALEKKEN
Bescherming persoonsgegevens
10.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in
overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.
10.2. Van Boxtel zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder
expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een
wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere
doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.
Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden
gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren
voor dat doel.
10.3. Van Boxtel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om/deMeerstraat
persoonsgegevens
Opdrachtgever
te beveiligen
Boxtel Groep
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/ de
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/ Gemeente
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
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ALGEMENE VOORWAARDEN opslaan, verhuur of verkoop van roerende zaken
1.

ALGEMEEN

1.1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ‘Van Boxtel’: H.A. van Boxtel en Zonen B.V., Van Boxtel Groep
		 B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..
(b) ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met Van Boxtel een
		 Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.
(c) ‘Consument’: iedere Wederpartij, die een natuurlijk persoon is
		 en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en de
		 Wederpartij, bestaande uit het opslaan, verhuren of verkopen
		 van roerende zaken (containers, grondstoffen en/of (bouw)
		 materialen).
(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel
offerte van Van Boxtel alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van
Boxtel en een Wederpartij, waarop Van Boxtel deze Voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Van Boxtel voor de uitvoering ervan gebruik
maakt van derden.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden
van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Tussen Van Boxtel en de Wederpartij staat vast, dat indien eenmaal
onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd,
deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten
van toepassing zijn.
1.6. Indien Van Boxtel in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich
mee dat Van Boxtel daarmee afstand doet van het recht om zich in
een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte
naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Boxtel en de Wederpartij zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

2.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1.

Alle door Van Boxtel uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn
vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij
in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt
genoemd. Niettemin heeft Van Boxtel het recht om haar aanbod
binnen drie (3) werkdagen nadat het de Wederpartij heeft bereikt,
te herroepen.
Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat
de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Van Boxtel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Boxtel niet tot het
verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk
en/of eventuele toekomstige opdrachten.
Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offertes van Van Boxtel als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend
zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de
aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST

3.6.

De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van
Boxtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Van Boxtel worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Boxtel zijn verstrekt, heeft Van
Boxtel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te
brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat
de Wederpartij de gegevens aan Van Boxtel ter beschikking heeft
gesteld. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Van Boxtel is uitgegaan van door de Wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties
dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan
dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De Wederpartij aanvaardt reeds nu voor alsdan
de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Van Boxtel gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Van Boxtel bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert
geen wanprestatie van Van Boxtel op en is voor de Wederpartij
geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Boxtel een verzoek
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de
in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
3.10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden is,
dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde
van Van Boxtel daardoor direct of indirect ontstaan.

4.

PRIJZEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:
• in Euro’s;
• exclusief BTW, tenzij Wederpartij een Consument is;
• exclusief kosten van op -en overslag (zgn. handlingkosten);
• exclusief kosten van verzekering.
4.2. De door Van Boxtel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die
gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van de van de
Overeenkomst onderdeel uitmakende roerende zaak wijzigt in de
periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte en de datum
van opslag, van verhuur dan wel de datum van verkoop en levering,
heeft Van Boxtel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging
al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding/
offerte c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter
zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer
dan 10% van de overeengekomen prijs af, dan heeft Wederpartij
het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Van Boxtel is
in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
4.4. Voor Consumenten geldt dat indien de door Van Boxtel afgegeven
prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch
niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van
de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht
heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.

VERHUUR VAN MATERIALEN EN MIDDELEN

6.1

Als standaard minimum huur van werkmaterieel (machines dan wel
gereedschap) geldt een werkdag van acht (8) uren, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.
Opzegging van de huur dient minimaal vóór 12.00 uur plaats te
vinden. Indien de opzegging later plaatsvindt, zal het gehuurde ook
de daarop volgende dag voor rekening van de Wederpartij komen.
Indien sprake is van verhuur van materieel inclusief bediening,
zijn de kosten van bediening en dagelijks onderhoud in de huurprijs zoals vermeld in de Overeenkomst begrepen (maar exclusief
brandstofkosten, tenzij anders vermeld). Het niet gebruiken van
de materialen door Wederpartij zonder tijdige afmelding, geeft
geen recht op vermindering van de huurprijs of opschorting van
de Overeenkomst, tenzij het niet-gebruiken een gevolg is van een
defect van betreffend materiaal wat voor rekening en risico van
Van Boxtel komt.
Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening,
zijn de kosten van bediening, brandstof en smeermiddelen alsmede het dagelijks onderhoud niet in de huurprijs begrepen. Het
niet gebruiken van de materialen door Wederpartij zonder tijdige
afmelding, geeft geen recht op vermindering van de huurprijs of
opschorting van de Overeenkomst, tenzij het niet-gebruiken een
gevolg is van een defect van betreffend materiaal die niet door de
Wederpartij is veroorzaakt of aan haar te wijten is.
Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening, is
Wederpartij gehouden het materieel naar aard en bestemming te
gebruiken, te laden of doen laden, te plaatsen of te laten staan.
Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Boxtel, het gehuurde materieel aan
derden ter beschikking te stellen of door te verhuren.

6.2
6.3

6.4

6.5
6.6

7.

VERHUUR VAN ROERENDE ZAKEN
(WAARONDER DOCH NIET UITSLUITEND CONTAINERS)

7.1

Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van roerende zaken, dan
zal de Wederpartij er voor zorgdragen dat het gehuurde tijdens de
duur van huurperiode in goede staat van onderhoud blijft. Ingeval
van noodzakelijk onderhoud of reparaties, zal de Wederpartij zich
eerst tot Van Boxtel wenden, teneinde Van Boxtel in staat te stellen
die reparaties (indien noodzakelijk, naar uitsluitend oordeel van
Van Boxtel) uit te voeren.
Indien deze reparaties het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik of
onvoldoende onderhoud door de Wederpartij, dan zijn de kosten
van de reparaties voor rekening van de Wederpartij. Ook eventuele
schade aan de gehuurde roerende zaken komt voor rekening van
de Wederpartij.
Van Boxtel aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens
schade aan of diefstal van de in het gehuurde bevindende goederen,
waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.
De Wederpartij is en blijft aansprakelijk voor de belading van de
container, zowel wat de aard van de goederen betreft, als de wijze
waarop beladen is. Van Boxtel behoudt zich het recht voor om een
verhuurde container – op kosten van de Wederpartij - terug te
halen, indien niet wordt voldaan in het bepaalde in de vorige volzin.
Indien een door de Wederpartij gehuurde container op aanwijzen
van de Wederpartij dient te worden geplaatst op trottoirs, opritten
of (particuliere) terreinen van derden, is de Wederpartij aansprakelijk voor de schade die mogelijkerwijs aan die trottoirs, opritten
of (particuliere) terreinen van derden en/of daarop bevindende
goederen of materialen wordt aangebracht, in welk kader de
Wederpartij Van Boxtel uitdrukkelijk vrijwaart.
Voorts is de Wederpartij gehouden om ingeval van een situatie
als in het vorige artikellid bedoeld, zorg te dragen voor eventuele
verlichting, afbakening, afdekking dan wel eventuele andere
voorzieningen te treffen die algemeen wenselijk zijn dan wel door
enige autoriteit voorgeschreven zijn of worden.
Ingeval van vermissing of diefstal van een gehuurde container, is de
Wederpartij voor de als gevolg daarvan door Van Boxtel geleden en/
of te lijden schade, aansprakelijk jegens Van Boxtel en gehouden
die schade op eerste verzoek aan Van Boxtel te voldoen. Dit laat
onverlet eventuele andere (financiële) verplichtingen voortvloeiende
uit de Overeenkomst.

7.2

7.3

4.1.

7.4

7.5

7.6

7.7

8.

BETALINGEN

Betaling van de facturen van Van Boxtel door de Wederpartij dient
De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de
te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta
5.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Van Boxtel.
aanbieding en/of offerte Van Boxtel heeft bereikt c.q. schriftelijk
waarin door Van Boxtel is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
5.2. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Van Boxtel een
door haar is ontvangen, dan wel Van Boxtel tot nakoming van de
is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de
(levering)termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimOvereenkomst is overgegaan.
Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een
mer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
ingebrekestelling of sommatie is vereist.
Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte
Wederpartij Van Boxtel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het
8.2. Indien de Wederpartij in verzuim is, dan is deze vertragingsrente
Van Boxtel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien
en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechom alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Van Boxtel aan de Wederpartij bericht heeft met deze afwijkingen
telijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn
5.3. Van Boxtel is gehouden de verhuurde of verkochte zaken te leveren
in te stemmen.
verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke
op de plaats(en) vermeld in de Overeenkomst. Eventuele bijkomende
Van Boxtel zal de Overeenkomst naar eigen inzicht, goed en deugincassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van
politiekosten, kosten voor verwijdering van straatmeubilair, grensdelijk uit voeren, zulks op basis van de door Opdrachtgever in het
artikel 6:119a BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).
en douanekosten dan wel andere kosten om de levering (en het
kader van de Overeenkomst verstrekte aanwijzingen, informatie,
8.3. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of vertransport) van de zaken op de overeengekomen, althans normale
berekeningen of andere bescheiden. Dit is aldus exclusief voorrekening - contant dan wel op een door Van Boxtel aangegeven
wijze te laten plaatsvinden, komen c.q. zijn voor rekening en risico
opname, waarvoor het risico bij de Opdrachtgever ligt. Indien en
bank- of girorekening te geschieden. Van Boxtel is op haar beurt
van Opdrachtgever.
voor zover de Opdrachtgever een vooropname wenst, dan komen
wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Wederpartij ver5.4. Indien de Wederpartij Van Boxtel tijdig voor de levering kenbaar
de eventuele kosten daarvan zijdens Van Boxtel voor rekening
schuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Wederpartij aan Van
maakt de verhuurde of verkochte zaken op een andere dan op de
van de Opdrachtgever. Van Boxtel zal de Overeenkomst zodanig
Boxtel verschuldigd is.
overeengekomen plaats of tijd te willen ontvangen, dan zal Van
uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu
8.4. Voorts schorten bezwaren van de Wederpartij tegen de hoogte
Boxtel hieraan voldoen, voor zover dit redelijkerwijs van Van Boxtel
zoveel mogelijk wordt beperkt.
van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij
verlangd kan worden en alleen als zulks door Van Boxtel schriftelijk
Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen
die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247
is bevestigd. Indien het voldoen aan dit verzoek extra kosten met
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
zich meebrengt, is de Wederpartij gehouden Van Boxtel die extra
factureren.
andere reden op te schorten.
kosten te vergoeden.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel
8.5. Van Boxtel is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de OverGWW EN SLOOPWERK / TRANSPORT EN
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/ goederen
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de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
eenkomst
voortvloeiende
verplichting tot afgifte van
aan
opschorten, totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
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voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
deze verschuldigd is aan Van Boxtel, volledig heeft voldaan.

5.

PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

8.1.

3.5.
Gedreven
door uitdaging
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Gedreven door uitdaging
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8.6. Van Boxtel heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen
te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom en de lopende
rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van Boxtel
kan volledige aflossing van de openstaande facturen weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
8.7. Van Boxtel is te voorts allen tijde gerechtigd om betaling vooraf
dan wel nadere zekerheid van de Wederpartij te verlangen.

9.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

9.1.

Van Boxtel is bevoegd de nakoming van haar uit de Overeenkomst
voorvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen
uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na
het sluiten van de Overeenkomst Van Boxtel ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen, indien Wederpartij bij het sluiten
van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging
aan de zijde van Wederpartij niet langer van Van Boxtel kan worden
gevergd dat Van Boxtel de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Van Boxtel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van Van Boxtel kan worden gevergd.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
van Van Boxtel op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van
Boxtel haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van
Boxtel op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de
Wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Wederpartij haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Van Boxtel gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van
Boxtel, zal Van Boxtel in overleg met de Wederpartij zorg dragen
voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Van Boxtel extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel anders
aangeeft.
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 de Wederpartij, of van een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van
Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op
te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Van Boxtel op de Wederpartij
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

10. OVERMACHT
10.1. Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Wederpartij indien Van Boxtel 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.
10.2. Van overmacht aan de zijde van Van Boxtel is sprake, indien Van
Boxtel na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel
in het bedrijf van Van Boxtel als bij derden, van wie Van Boxtel
de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld
of de risicosfeer van Van Boxtel ontstaan.
10.3. Van Boxtel 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.
10.4. Voor zoveel Van Boxtel ten tijde van het intreden van overmacht
haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Van Boxtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Gedreven door uitdaging

11.

AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Van Boxtel is uitgegaan van door of namens de
Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend
geval.
11.4. Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 Boxtel aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Van Boxtel.
11.6. Wederpartij vrijwaart Van Boxtel voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van
Boxtel toerekenbaar is. Indien Van Boxtel uit dien hoofde door
derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden
Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Boxtel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Van Boxtel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Wederpartij.

12.

RECLAME

12.1. De Wederpartij, althans namen haar de Geadresseerde, is gehouden de door Van Boxtel verhuurde c.q. verkochte zaken te (doen)
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat deze zaken worden
geleverd en aan haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij
behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de door Van Boxtel geleverde zaken overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen.
12.2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie (3) dagen na
levering schriftelijk aan Van Boxtel te worden gemeld. Eventuele
niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk
binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Van Boxtel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Boxtel
in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Van Boxtel in
de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien
een keuring na levering is overeengekomen kan na deze keuring
ter zake van gebreken en/of tekortkomingen die bij de keuring niet
aan het licht zijn getreden, niet worden gereclameerd.
12.3. Indien de Wederpartij tijdig reclameert schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot
afname en betaling van de overige afgenomen zaken en hetgeen
waartoe zij Van Boxtel opdracht heeft gegeven.
12.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor
in dit artikel bepaald, dan komt de Wederpartij geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.5. Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen verandering in
de op partijen rustende verplichtingen en geven geen recht op
reclame, en vormen evenmin reden voor afkeuring, korting dan
wel opschorting of ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op de
(gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
12.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig
is gereclameerd, dan zal Van Boxtel de gebrekkige zaak binnen
redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van
Van Boxtel, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In
geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen
zaak aan Van Boxtel te retourneren en de eigendom daarover aan
Van Boxtel te verschaffen, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
12.7. Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen
de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van Boxtel daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Wederpartij.

13.

13.3. De Wederpartij verleend Van Boxtel reeds nu voor alsdan het recht
om – ingeval de Wederpartij het bepaalde in dit artikel, deze Voorwaarden dan wel de Overeenkomst niet nakomt - al die plaatsen
te betreden waar de zaken van Van Boxtel zich bevinden, teneinde
haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

14.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT
DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens
14.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in
overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.
14.2. Van Boxtel zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder
expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een
wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere
doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.
Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden
gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren
voor dat doel.
14.3. Van Boxtel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
14.4. Van Boxtel is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van
de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde
persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft
Van Boxtel de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het
aangaan van een Overeenkomst met Van Boxtel, gaat de Opdrachtgever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
(dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van
derden.
14.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de
Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om
de naleving door Van Boxtel op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt
in een dergelijk geval de kosten.
14.6. Van Boxtel verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel
en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben
gemaakt.
Meldplicht datalekken
14.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval
zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te
volgen richtlijnen.
14.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de
Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels
meldplicht datalekken.
14.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige
verwerking worden door Van Boxtel (en de Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick
of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail
waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden,
een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
14.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen.
14.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek,
moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken,
dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

15.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst
met Van Boxtel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te
‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.

16.

VINDPLAATS VOORWAARDEN

16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
16.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de
Overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1. Alle door Van Boxtel aan de Wederpartij verkochte, verhuurde en/of
opgeslagen zaken, blijven eigendom van Van Boxtel tot het moment
waarop deze, met inbegrip van eventuele rente en (handling- en/
of wijzigings)kosten, volledig door de Wederpartij aan Van Boxtel
voldaan zijn.
13.2. De Wederpartij is niet bevoegd de door haar van Van Boxtel gekochte
zaken te vervreemden of te bezwaren, alvorens daarvan volledige
betaling heeft plaatsgevonden,
tenzijSLOOPWERK
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vloeiende uit de Overeenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar.
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Van Boxtel Groep is in het bezit van de benodigde certiﬁcaten en erkenningen.
Op al onze aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, althans zoals laatstelijk gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

Gedreven door uitdaging
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ALGEMENE VOORWAARDEN transport of expeditie
1.

ALGEMEEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ‘Van Boxtel’: H.A. van Boxtel en Zonen B.V., Van Boxtel Groep
		 B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..
(b) ‘Opdrachtgever’ of ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met
		 Van Boxtel een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst
		 af te sluiten.
(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever of Wederpartij, die een
		 natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een
		 bedrijf of beroep.
(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en Opdracht		 gever, bestaande uit het vervoeren of doen vervoeren van
		 roerende zaken dan wel de (ver)huur van opslagruimte.
(e) ‘Geadresseerde’: degene die uit hoofde van de Overeenkomst
		 jegens Van Boxtel het recht heeft op aflevering van de zaken.
(f) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel
offerte van Van Boxtel alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van
Boxtel en een Opdrachtgever, waarop Van Boxtel deze Voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Van Boxtel voor de uitvoering ervan gebruik
maakt van derden.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden
van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Tussen Van Boxtel en de Opdrachtgever staat vast, dat indien
eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd, deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of
overeenkomsten van toepassing zijn.
1.6. Indien Van Boxtel in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich
mee dat Van Boxtel daarmee afstand doet van het recht om zich in
een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte
naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Van Boxtel en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

3.2.

1.1.

2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST

4.1.

De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de
aanbieding en/of offerte Van Boxtel heeft bereikt c.q. schriftelijk
door haar is ontvangen, dan wel Van Boxtel tot nakoming van
de Overeenkomst is overgegaan. Indien echter door Van Boxtel
werkzaamheden worden verricht voor Opdrachtgever, waartoe
door Van Boxtel niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het aanneming
van werk betreft, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden
op basis van regie.
Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van
de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het in
het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien Van
Boxtel aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen
in te stemmen.
Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Boxtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig
aan Van Boxtel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Boxtel
zijn verstrekt, heeft Van Boxtel het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan
de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens
aan Van Boxtel ter beschikking heeft gesteld. Van Boxtel is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Boxtel
is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien
de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op
verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst
daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd,
dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. De Opdrachtgever aanvaardt reeds nu
voor alsdan de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Van Boxtel gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Van Boxtel bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Van Boxtel op en is voor de Opdrachtgever geen
grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Boxtel een verzoek
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de
in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden
is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Van Boxtel daardoor direct of indirect ontstaan.

4.2.

4.3.
4.4.

TOEPASSELIJKHEID BRANCHEVOORWAARDEN

2.1.

In aanvulling op c.q. in afwijking van het bepaalde in de Overeenkomst
dan wel deze Voorwaarden, gelden tevens navolgende of daarvoor
in de plaats gekomen, algemene voorwaarden en/of verdragen:
(1.a) Op nationaal vervoer van goederen over de weg: de Algemene
		
Vervoercondities 2002 (‘AVC 2002’), zoals gedeponeerd ter
		
griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
(1.b) Op internationaal vervoer van goederen over de weg: het
		
CMR-verdrag, alsmede aanvullend de AVC 2002;
(1.c) Op het doen vervoeren van goederen over de weg (‘expeditie		
werkzaamheden’): de Nederlandse Expeditievoorwaarden
		
- algemene voorwaarden van de Fenex, zoals gedeponeerd
		
ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en Rotterdam;
(1.d) Op exceptioneel vervoer van goederen over de weg: de Algemene
Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (‘AVET’), zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
(1.e) Op afvalstoffenvervoer: de Algemene Voorwaarden voor het
afvalstoffenvervoer over de weg, zoals gedeponeerd ter griffie
van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, alsmede het
Acceptatiereglement van Van Boxtel, zoals gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Eindhoven;
(1.f) Op logistieke dienstverlening: de Physical DistributionVoorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank
te Amsterdam en Rotterdam.
2.2. Een afschrift van hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of
verdragen worden door Van Boxtel uiterlijk bij het tot stand komen
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld
(waaraan gelijk wordt gesteld het vermelden op c.q. gebruikmaken
van specifiek voor bedoeld vervoer bestemde vrachtbrieven), dan
wel op eerste verzoek van de Opdrachtgever toegezonden.
2.3. Indien en voor zover de hiervoor in 2.1 bedoelde voorwaarden en/
of verdragen worden herzien, dan zal alsdan de herziene tekst
gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene
voorwaarden en/of verdragen.
2.4. Worden één of meerdere van de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of verdragen op de wijze bepaald in artikel 6:214 van
het Burgerlijk Wetboek vervangen door een standaardregeling c.q.
komt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf
de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse
Staatscourant, de desbetreffende standaardregeling.
2.5. Van Boxtel is steeds gerechtigd om andere dan de hiervoor in 2.1
vermelde voorwaarden en/of verdragen op een aanbieding, offerte
en/of Overeenkomst van toepassing te verklaren.
2.6. In het geval van strijdigheid van één of meer bepalingen van deze
Voorwaarden met de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/
of verdragen, dan hebben deze Voorwaarden voorrang en prevaleren die boven de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of
verdragen, behoudens bepalingen van dwingend recht.

Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Van Boxtel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Boxtel niet tot het
verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk
en/of eventuele toekomstige opdrachten.
Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offertes van Van Boxtel als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend
zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de
aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

4.5.

4.6.

4.7.

5.2. De door Van Boxtel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die
gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product
wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte
en de datum van levering, heeft Van Boxtel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het
feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het
moment van de aanbieding/offerte c.q. bevestiging, een en ander
met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften.
Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs
af, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst kosteloos
te ontbinden. Van Boxtel is in dat geval niet tot schadevergoeding
gehouden.
5.4. Voor zover in de in artikel 2 van deze Voorwaarden bedoelde
branchevoorwaarden en/of verdragen zulks niet uitdrukkelijk
anders is bepaald, zijn de prijzen van Van Boxtel exclusief storten tolgelden en eventuele heffingen en rechten. Indien Van Boxtel
deze betaalt, is Van Boxtel gerechtigd een en ander (afzonderlijk)
bij de Opdrachtgever in rekening te brengen/door te berekenen.
5.5. De prijzen en tarieven zijn inclusief het in de Overeenkomst opgenomen aantal uren voor het laden en lossen van zaken, te rekenen
vanaf het moment dat Van Boxtel op het laad- dan wel los-adres
is aangekomen. Indien deze tijd wordt overschreden, dan is Van
Boxtel gerechtigd de extra kosten door te berekenen aan de
Opdrachtgever.
5.6. Voor Consumenten geldt dat indien de door Van Boxtel afgegeven
prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch
niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van
de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht
heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.

PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

6.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Van Boxtel.
6.2. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Van Boxtel een
(levering)termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Opdrachtgever Van Boxtel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Van Boxtel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
6.3. Van Boxtel is gehouden de zaken te leveren op de plaats(en) vermeld
in de Overeenkomst. De Opdrachtgever, althans haar wederpartij
(de Geadresseerde) dient echter zorg te dragen voor behoorlijk
berijdbaar terrein en een normaal bereikbare losplaats, bij gebreke
waarvan Van Boxtel ontslagen wordt van de verplichting om op
de overeengekomen plaats af te leveren. Lossen geschiedt steeds
naast of achter het voertuig waarmee Van Boxtel de zaken heeft
vervoerd, terwijl de Opdrachtgever verplicht is de zaken aldaar in
ontvangst te (laten) nemen. Van Boxtel behoudt zich het recht voor
om in voorkomend geval de zaken ongelost aan te bieden, in welk
geval de Opdrachtgever zelf gehouden is voor het lossen zorg te
(laten) dragen. Eventuele bijkomende politiekosten, kosten voor
verwijdering van straatmeubilair, grens- en douanekosten dan wel
andere kosten om de levering (en het transport) van de zaken op
de overeengekomen, althans normale wijze te laten plaatsvinden,
komen c.q. zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.4. Indien de Opdrachtgever Van Boxtel tijdig voor de levering kenbaar
maakt de zaken op een andere dan op de overeengekomen plaats
of tijd te willen ontvangen, dan zal Van Boxtel hieraan voldoen,
voor zover dit redelijkerwijs van Van Boxtel verlangd kan worden
en alleen als zulks door Van Boxtel schriftelijk is bevestigd. Indien
het voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich meebrengt, is de
Opdrachtgever gehouden Van Boxtel die extra kosten te vergoeden.
6.5. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen c.q. op toe te zien dat
eventuele douanedocumenten en/of keuringsrapporten noodzakelijk
in het kader van de Overeenkomst, tijdig aan de verantwoordelijke
autoriteiten worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de daarmee
samenhangende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever
komen en waarvoor Van Boxtel nimmer aansprakelijk is dan wel
verantwoordelijk kan worden gehouden.

7.

BETALINGEN

7.1.

Betaling van de facturen van Van Boxtel door de Opdrachtgever
dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de
valuta waarin door Van Boxtel is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is
de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor
een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
7.2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is deze vertragingsrente
en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn
verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke
4.8.
incassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van
artikel 6:119a BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).
7.3. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of verrekening - contant dan wel op een door Van Boxtel aangegeven
bank- of girorekening te geschieden. Van Boxtel is op haar beurt
4.9.
wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Opdrachtgever
verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever aan
Van Boxtel verschuldigd is.
7.4. Voorts schorten bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte
van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever
5. PRIJZEN
die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247
3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:
3.1. Alle door Van Boxtel uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn
andere reden op te schorten.
• in Euro’s;
vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij
7.5. Van Boxtel is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Overeen• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is;
in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt
komst
voortvloeiende/verplichting
tot afgifte van /
goederen
aan de
GWW
EN
SLOOPWERK
/
TRANSPORT
EN
LOGISTIEK
BOUWLOGISTIEK
SERVICES
•
exclusief
stort,pont-,
veeren/of
tolgelden
en
eventuele
genoemd. Niettemin heeft Van Boxtel het recht om haar aanbod
Opdrachtgever op te schorten, totdat de Opdrachtgever al hetgeen
heffingen en rechten;
binnen drie (3) werkdagen nadat het de Opdrachtgever heeft bereikt,
deze verschuldigd is aan Van /
Boxtel,
volledig heeft voldaan.
Boxtel Groep
/ Meerstraat 42 / 5473 VX Heeswijk / Gemeente
/ van
T 0413-229335
/ Fhandling-kosten);
0413-229982 / E info@vanboxtelgroep.nl
I www.vanboxtelgroep.nl
• Bernheze
exclusief kosten
op- en overslag (zgn.
te herroepen.
• exclusief kosten van verzekering.
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7.6.

7.7.

Van Boxtel heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom
en de lopende rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Van Boxtel kan volledige aflossing van de openstaande
facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Van Boxtel is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel
nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

8.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

8.1.

Van Boxtel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever
de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Van Boxtel ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen
uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever
niet langer van Van Boxtel kan worden gevergd dat Van Boxtel de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.
Voorts is Van Boxtel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van Van Boxtel kan worden gevergd.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Van Boxtel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van
Boxtel haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van
Boxtel op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Van Boxtel gerechtigd de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Boxtel,
zal Van Boxtel in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Van Boxtel extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel
anders aangeeft.
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 de Opdrachtgever, of van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Van Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang
op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Van Boxtel op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

9.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Van Boxtel is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.3. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend
geval.
10.4. Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 Boxtel aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Van Boxtel.
10.6. Opdrachtgever vrijwaart Van Boxtel voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van Boxtel
toerekenbaar is. Indien Van Boxtel uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Boxtel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Van Boxtel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

11.

RECLAME

11.1.

De Opdrachtgever, althans namen haar de Geadresseerde, is gehouden de door Van Boxtel geleverde zaken te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken aan haar ter beschikking
worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever, althans namens
haar de Geadresseerde, te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de door Van Boxtel geleverde zaken overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie (3) dagen na
levering schriftelijk aan Van Boxtel te worden gemeld. Eventuele
niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk
binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Van Boxtel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
Van Boxtel in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever
dient Van Boxtel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken. Indien een keuring na levering is overeengekomen
kan na deze keuring ter zake van gebreken en/of tekortkomingen
die bij de keuring niet aan het licht zijn getreden, niet worden
gereclameerd.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overige afgenomen zaken
en hetgeen waartoe zij Van Boxtel opdracht heeft gegeven.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor
in dit artikel bepaald, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen verandering in
de op partijen rustende verplichtingen en geven geen recht op
reclame, en vormen evenmin reden voor afkeuring, korting dan
wel opschorting of ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op de
(gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Van Boxtel de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Van Boxtel,
vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende
vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van
vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak
aan Van Boxtel te retourneren en de eigendom daarover aan Van
Boxtel te verschaffen, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen
de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van Boxtel daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Opdrachtgever.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

OVERMACHT

9.1.

Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Opdrachtgever indien Van Boxtel 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.
9.2. Van overmacht aan de zijde van Van Boxtel is sprake, indien Van
Boxtel na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel
in het bedrijf van Van Boxtel als bij derden, van wie Van Boxtel
de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld
of de risicosfeer van Van Boxtel ontstaan.
9.3. Van Boxtel 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.
9.4. Voor zoveel Van Boxtel ten tijde van het intreden van overmacht
haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Van Boxtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
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11.6.

11.7.

12.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.3. De Opdrachtgever verleend Van Boxtel reeds nu voor alsdan het
recht om – ingeval de Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel,
deze Voorwaarden dan wel de Overeenkomst niet nakomt - al die
plaatsen te betreden waar de zaken van Van Boxtel zich bevinden,
teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

13.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT
DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens
13.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in
overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.
13.2. Van Boxtel zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder
expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een
wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere
doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.
Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden
gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren
voor dat doel.
13.3. Van Boxtel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
13.4. Van Boxtel is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van
de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde
persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft
Van Boxtel de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het
aangaan van een Overeenkomst met Van Boxtel, gaat de Opdrachtgever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
(dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van
derden.
13.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de
Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om
de naleving door Van Boxtel op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt
in een dergelijk geval de kosten.
13.6. Van Boxtel verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel
en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben
gemaakt.
Meldplicht datalekken
13.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval
zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te
volgen richtlijnen.
13.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de
Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels
meldplicht datalekken.
13.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige
verwerking worden door Van Boxtel (en de Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick
of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail
waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden,
een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
13.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen.
13.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek,
moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken,
dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

14.

(VER)HUUR VAN OPSLAGRUIMTE

14.1. Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van opslagruimte, dan
wordt die Overeenkomst aangegaan voor de duur van één maand,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
14.2. Van Boxtel is gehouden om de Wederpartij het overeengekomen
huurgenot te verschaffen (waartoe Van Boxtel aan de Wederpartij
op eerste verzoek en onder begeleiding toegang tot het terrein zal
verschaffen), als tegenprestatie waarvoor de Wederpartij gehouden
is om de in de Overeenkomst vermeld staande huurpenningen aan
Van Boxtel te voldoen.
14.3. Van Boxtel aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens
schade aan of diefstal van in of op de door de Wederpartij gehuurde
opslagruimte, waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.

15.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst
met Van Boxtel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te
‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.

12.1. Alle door Van Boxtel aan de Opdrachtgever verkochte zaken, blijven
eigendom van Van Boxtel tot het moment waarop deze, met inbegrip
van eventuele rente en (handling en/of wijzigings)kosten, volledig
16. VINDPLAATS VOORWAARDEN
door de Opdrachtgever aan Van Boxtel voldaan zijn.
16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels12.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de door haar van Van Boxtel
register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
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Van Boxtel Groep is in het bezit van de benodigde certiﬁcaten en erkenningen.
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ALGEMENE VOORWAARDEN aanneming van werk
1.

ALGEMEEN

1.1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ‘Van Boxtel’: H.A. van Boxtel en Zonen B.V., Van Boxtel Groep
		 B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..
(b) ‘Opdrachtgever’: iedere (rechts)persoon, die met Van Boxtel
		 een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.
(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever, die een natuurlijk persoon
		 is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
(d) ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tot aanneming van werk
		 tussen Van Boxtel en Opdrachtgever, onder meer bestaande
		 uit het verrichten van grond- en sloopwerk, wegenonderhoud
		 en/of infrawerkzaamheden.
(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel
offerte van Van Boxtel alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van
Boxtel en een Opdrachtgever, waarop Van Boxtel deze Voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Van Boxtel voor de uitvoering ervan gebruik
maakt van derden.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden
van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Tussen Van Boxtel en de Opdrachtgever staat vast, dat indien
eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd, deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of
overeenkomsten van toepassing zijn.
1.6. Indien Van Boxtel in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich
mee dat Van Boxtel daarmee afstand doet van het recht om zich in
een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte
naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Van Boxtel en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

2.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1.

Alle door Van Boxtel uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn
vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij
in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt
genoemd. Niettemin heeft Van Boxtel het recht om haar aanbod
binnen drie (3) werkdagen nadat het de Opdrachtgever heeft bereikt,
te herroepen.
Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Van Boxtel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Van Boxtel anders aangeeft.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Boxtel niet tot het
verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk
en/of eventuele toekomstige opdrachten.
Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offertes van Van Boxtel als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend
zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de
aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST

3.5.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie
en/of bescheiden (waaronder begrepen tekeningen) waarvan Van
Boxtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Van Boxtel
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens, informatie en/of bescheiden (waaronder
begrepen tekeningen) niet tijdig aan Van Boxtel zijn verstrekt,
heeft Van Boxtel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan
dan nadat de Opdrachtgever betreffende gegevens, informatie en/
of bescheiden (waaronder begrepen tekeningen) aan Van Boxtel
ter beschikking heeft gesteld. Van Boxtel is niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook, doordat Van Boxtel is uitgegaan
van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, informatie, dan wel bescheiden (waaronder begrepen
tekeningen).
3.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze
te wijzigen, waaronder partijen onder meer verstaan eventuele
meer- en/of minderwerkzaamheden, dan zullen partijen tijdig en
in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet
op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst
daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd,
dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. De Opdrachtgever aanvaardt reeds nu
voor alsdan de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs, omvang en termijn van
uitvoering.
3.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, waaronder begrepen
eventuele meer- en/of minderwerkzaamheden, dan is Van Boxtel
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor
schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen Van Boxtel bevoegde
persoon en de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de
voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder
begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de
gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Boxtel
op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst
op te zeggen of te ontbinden.
3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Boxtel een verzoek
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de
in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
3.10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden
is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Van Boxtel daardoor direct of indirect ontstaan.

4.

5.4. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of verrekening - contant dan wel op een door Van Boxtel aangegeven
bank- of girorekening te geschieden. Van Boxtel is op haar beurt
wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Opdrachtgever
verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever aan
Van Boxtel verschuldigd is.
5.5. Voorts schorten bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte
van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever
die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247
BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
andere reden op te schorten.
5.6. Van Boxtel is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting tot afgifte van goederen aan de
Opdrachtgever op te schorten, totdat de Opdrachtgever al hetgeen
deze verschuldigd is aan Van Boxtel, volledig heeft voldaan.
5.7. Van Boxtel heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom
en de lopende rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Van Boxtel kan volledige aflossing van de openstaande
facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5.8. Van Boxtel is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel
nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

6.

OPLEVERING

6.1

Het aangenomen werk geldt als opgeleverd, wanneer Van Boxtel
heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de
Opdrachtgever het werk heeft aanvaardt.
Indien de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de hiervoor
bedoelde oplevering heeft laten weten of hij het werk al dan niet
aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk)
afkeurt, dient de Opdrachtgever dat schriftelijk te doen aan Van
Boxtel, onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden voor afkeuring mogen
zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk) in
gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.
Door Van Boxtel erkende tekortkomingen worden zo spoedig
mogelijk hersteld.

6.2
6.3

6.4
6.5
6.6

7.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

7.1.

Van Boxtel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te
schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever
de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Van Boxtel ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen
uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever
niet langer van Van Boxtel kan worden gevergd dat Van Boxtel de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.
Voorts is Van Boxtel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van Van Boxtel kan worden gevergd.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Van Boxtel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van
Boxtel haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van
Boxtel op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Van Boxtel gerechtigd de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Boxtel,
zal Van Boxtel in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Van Boxtel extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel
anders aangeeft.

PRIJZEN

4.1.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:
• in Euro’s;
• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is.
4.2. De door Van Boxtel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die
gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product
wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte
en de datum van aanvang van het aangenomen werk, heeft Van
Boxtel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan
te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet
voorzienbaar was op het moment van de aanbieding/offerte c.q.
bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende
wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van
de overeengekomen prijs af, dan heeft Opdrachtgever het recht de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Van Boxtel is in dat geval
niet tot schadevergoeding gehouden.
4.4. Voor Consumenten geldt dat indien de door Van Boxtel afgegeven
prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch
niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van
de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht
heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de
aanbieding en/of offerte Van Boxtel heeft bereikt c.q. schriftelijk
door haar is ontvangen, dan wel Van Boxtel tot nakoming van
7.6.
de Overeenkomst is overgegaan. Indien echter door Van Boxtel
werkzaamheden worden verricht voor Opdrachtgever, waartoe
door Van Boxtel niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het aanneming
van werk betreft, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden
op basis van regie.
5. BETALINGEN
3.2. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte
5.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Van Boxtel
van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het
telkens bij of na het verstrijken van een betalingstermijn, de desin het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien
betreffende (termijn)factuur toe aan de Opdrachtgever.
7.7.
Van Boxtel aan de Opdrachtgever uitdrukkelijk bericht heeft met
5.2. Betaling van de facturen van Van Boxtel door de Opdrachtgever
deze afwijkingen in te stemmen.
dient – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - te geschieden
3.3. Van Boxtel zal de Overeenkomst naar eigen inzicht, goed en deugbinnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta waarin door Van
delijk uit voeren, zulks op basis van de door Opdrachtgever in het
Boxtel is gefactureerd, met dien verstande dat dat bij de oplevering
kader van de Overeenkomst verstrekte aanwijzingen, informatie,
alle ingediende termijnfacturen en eventuele meerwerkfacturen
berekeningen of andere bescheiden. Dit is aldus exclusief voordienen te zijn voldaan. Na het verstrijken van de op betreffende
opname, waarvoor het risico bij de Opdrachtgever ligt. Indien en
factuur staande vervaldatum is de Opdrachtgever van rechtswege
voor zover de Opdrachtgever een vooropname wenst, dan komen
in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie
de eventuele kosten daarvan zijdens Van Boxtel voor rekening
is vereist.
van de Opdrachtgever. Van Boxtel zal de Overeenkomst zodanig
5.3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is deze vertragingsrente
uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu
en buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd. BuitengerechGWW EN SLOOPWERK
/ TRANSPORT EN LOGISTIEK / BOUWLOGISTIEK / SERVICES
zoveel mogelijk wordt beperkt.
telijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn
3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen
verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke
Van Boxtel Groep
/ Meerstraat
/ 5473gedeelte
VX Heeswijk
uit te voeren
en het aldus 42
uitgevoerde
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incassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van
factureren.
IBAN NL25.RABO.0120.1015.13
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BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).
Van Boxtel Groep is in het bezit van de benodigde certiﬁcaten en erkenningen.
Op al onze aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, althans zoals laatstelijk gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
3.1.
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7.8.

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 de Opdrachtgever, of van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Van Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang
op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Van Boxtel op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.

OVERMACHT

8.1.

Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Opdrachtgever indien Van Boxtel 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.
8.2. Van overmacht aan de zijde van Van Boxtel is sprake, indien Van
Boxtel na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel
in het bedrijf van Van Boxtel als bij derden, van wie Van Boxtel
de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld
of de risicosfeer van Van Boxtel ontstaan.
8.3. Van Boxtel 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.
8.4. Voor zoveel Van Boxtel ten tijde van het intreden van overmacht
haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Van Boxtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

9.

AANSPRAKELIJKHEID

9.1.

Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Van Boxtel is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend
geval.
Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 Boxtel aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Van Boxtel.
Opdrachtgever vrijwaart Van Boxtel voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van Boxtel
toerekenbaar is. Indien Van Boxtel uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Boxtel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Van Boxtel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

10.4. Van Boxtel is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van
de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde
persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft
Van Boxtel de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het
aangaan van een Overeenkomst met Van Boxtel, gaat de Opdrachtgever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
(dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van
derden.
10.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de
Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om
de naleving door Van Boxtel op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt
in een dergelijk geval de kosten.
10.6. Van Boxtel verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel
en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben
gemaakt.
Meldplicht datalekken
10.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval
zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te
volgen richtlijnen.
10.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de
Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels
meldplicht datalekken.
10.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige
verwerking worden door Van Boxtel (en de Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick
of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail
waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden,
een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
10.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen.
10.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek,
moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken,
dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

11.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

11.1.

Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst
met Van Boxtel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te
‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
11.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.

12.

VINDPLAATS VOORWAARDEN

12.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
12.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de
Overeenkomst.

10. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT
DATALEKKEN
Bescherming persoonsgegevens
10.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in
overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.
10.2. Van Boxtel zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder
expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een
wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere
doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.
Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden
gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren
voor dat doel.
10.3. Van Boxtel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om/deMeerstraat
persoonsgegevens
Opdrachtgever
te beveiligen
Boxtel Groep
42 van
/ de
5473
VX Heeswijk
/ Gemeente
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
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ALGEMENE VOORWAARDEN opslaan, verhuur of verkoop van roerende zaken
1.

ALGEMEEN

1.1.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ‘Van Boxtel’: H.A. van Boxtel en Zonen B.V., Van Boxtel Groep
		 B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..
(b) ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met Van Boxtel een
		 Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.
(c) ‘Consument’: iedere Wederpartij, die een natuurlijk persoon is
		 en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en de
		 Wederpartij, bestaande uit het opslaan, verhuren of verkopen
		 van roerende zaken (containers, grondstoffen en/of (bouw)
		 materialen).
(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel
offerte van Van Boxtel alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van
Boxtel en een Wederpartij, waarop Van Boxtel deze Voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Van Boxtel voor de uitvoering ervan gebruik
maakt van derden.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden
van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Tussen Van Boxtel en de Wederpartij staat vast, dat indien eenmaal
onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd,
deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten
van toepassing zijn.
1.6. Indien Van Boxtel in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich
mee dat Van Boxtel daarmee afstand doet van het recht om zich in
een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte
naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Boxtel en de Wederpartij zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

2.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1.

Alle door Van Boxtel uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn
vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij
in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt
genoemd. Niettemin heeft Van Boxtel het recht om haar aanbod
binnen drie (3) werkdagen nadat het de Wederpartij heeft bereikt,
te herroepen.
Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat
de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Van Boxtel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Boxtel niet tot het
verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk
en/of eventuele toekomstige opdrachten.
Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offertes van Van Boxtel als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend
zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de
aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST

3.6.

De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van
Boxtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Van Boxtel worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Boxtel zijn verstrekt, heeft Van
Boxtel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te
brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat
de Wederpartij de gegevens aan Van Boxtel ter beschikking heeft
gesteld. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, doordat Van Boxtel is uitgegaan van door de Wederpartij
verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties
dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan
dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De Wederpartij aanvaardt reeds nu voor alsdan
de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Van Boxtel gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Van Boxtel bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert
geen wanprestatie van Van Boxtel op en is voor de Wederpartij
geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Boxtel een verzoek
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de
in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
3.10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden is,
dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde
van Van Boxtel daardoor direct of indirect ontstaan.

4.

PRIJZEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:
• in Euro’s;
• exclusief BTW, tenzij Wederpartij een Consument is;
• exclusief kosten van op -en overslag (zgn. handlingkosten);
• exclusief kosten van verzekering.
4.2. De door Van Boxtel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die
gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van de van de
Overeenkomst onderdeel uitmakende roerende zaak wijzigt in de
periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte en de datum
van opslag, van verhuur dan wel de datum van verkoop en levering,
heeft Van Boxtel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging
al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding/
offerte c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter
zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer
dan 10% van de overeengekomen prijs af, dan heeft Wederpartij
het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Van Boxtel is
in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
4.4. Voor Consumenten geldt dat indien de door Van Boxtel afgegeven
prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch
niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van
de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht
heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.

VERHUUR VAN MATERIALEN EN MIDDELEN

6.1

Als standaard minimum huur van werkmaterieel (machines dan wel
gereedschap) geldt een werkdag van acht (8) uren, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.
Opzegging van de huur dient minimaal vóór 12.00 uur plaats te
vinden. Indien de opzegging later plaatsvindt, zal het gehuurde ook
de daarop volgende dag voor rekening van de Wederpartij komen.
Indien sprake is van verhuur van materieel inclusief bediening,
zijn de kosten van bediening en dagelijks onderhoud in de huurprijs zoals vermeld in de Overeenkomst begrepen (maar exclusief
brandstofkosten, tenzij anders vermeld). Het niet gebruiken van
de materialen door Wederpartij zonder tijdige afmelding, geeft
geen recht op vermindering van de huurprijs of opschorting van
de Overeenkomst, tenzij het niet-gebruiken een gevolg is van een
defect van betreffend materiaal wat voor rekening en risico van
Van Boxtel komt.
Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening,
zijn de kosten van bediening, brandstof en smeermiddelen alsmede het dagelijks onderhoud niet in de huurprijs begrepen. Het
niet gebruiken van de materialen door Wederpartij zonder tijdige
afmelding, geeft geen recht op vermindering van de huurprijs of
opschorting van de Overeenkomst, tenzij het niet-gebruiken een
gevolg is van een defect van betreffend materiaal die niet door de
Wederpartij is veroorzaakt of aan haar te wijten is.
Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening, is
Wederpartij gehouden het materieel naar aard en bestemming te
gebruiken, te laden of doen laden, te plaatsen of te laten staan.
Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Boxtel, het gehuurde materieel aan
derden ter beschikking te stellen of door te verhuren.

6.2
6.3

6.4

6.5
6.6

7.

VERHUUR VAN ROERENDE ZAKEN
(WAARONDER DOCH NIET UITSLUITEND CONTAINERS)

7.1

Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van roerende zaken, dan
zal de Wederpartij er voor zorgdragen dat het gehuurde tijdens de
duur van huurperiode in goede staat van onderhoud blijft. Ingeval
van noodzakelijk onderhoud of reparaties, zal de Wederpartij zich
eerst tot Van Boxtel wenden, teneinde Van Boxtel in staat te stellen
die reparaties (indien noodzakelijk, naar uitsluitend oordeel van
Van Boxtel) uit te voeren.
Indien deze reparaties het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik of
onvoldoende onderhoud door de Wederpartij, dan zijn de kosten
van de reparaties voor rekening van de Wederpartij. Ook eventuele
schade aan de gehuurde roerende zaken komt voor rekening van
de Wederpartij.
Van Boxtel aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens
schade aan of diefstal van de in het gehuurde bevindende goederen,
waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.
De Wederpartij is en blijft aansprakelijk voor de belading van de
container, zowel wat de aard van de goederen betreft, als de wijze
waarop beladen is. Van Boxtel behoudt zich het recht voor om een
verhuurde container – op kosten van de Wederpartij - terug te
halen, indien niet wordt voldaan in het bepaalde in de vorige volzin.
Indien een door de Wederpartij gehuurde container op aanwijzen
van de Wederpartij dient te worden geplaatst op trottoirs, opritten
of (particuliere) terreinen van derden, is de Wederpartij aansprakelijk voor de schade die mogelijkerwijs aan die trottoirs, opritten
of (particuliere) terreinen van derden en/of daarop bevindende
goederen of materialen wordt aangebracht, in welk kader de
Wederpartij Van Boxtel uitdrukkelijk vrijwaart.
Voorts is de Wederpartij gehouden om ingeval van een situatie
als in het vorige artikellid bedoeld, zorg te dragen voor eventuele
verlichting, afbakening, afdekking dan wel eventuele andere
voorzieningen te treffen die algemeen wenselijk zijn dan wel door
enige autoriteit voorgeschreven zijn of worden.
Ingeval van vermissing of diefstal van een gehuurde container, is de
Wederpartij voor de als gevolg daarvan door Van Boxtel geleden en/
of te lijden schade, aansprakelijk jegens Van Boxtel en gehouden
die schade op eerste verzoek aan Van Boxtel te voldoen. Dit laat
onverlet eventuele andere (financiële) verplichtingen voortvloeiende
uit de Overeenkomst.

7.2

7.3

4.1.

7.4

7.5

7.6

7.7

8.

BETALINGEN

Betaling van de facturen van Van Boxtel door de Wederpartij dient
De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de
te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta
5.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Van Boxtel.
aanbieding en/of offerte Van Boxtel heeft bereikt c.q. schriftelijk
waarin door Van Boxtel is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
5.2. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Van Boxtel een
door haar is ontvangen, dan wel Van Boxtel tot nakoming van de
is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de
(levering)termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimOvereenkomst is overgegaan.
Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een
mer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
ingebrekestelling of sommatie is vereist.
Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte
Wederpartij Van Boxtel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het
8.2. Indien de Wederpartij in verzuim is, dan is deze vertragingsrente
Van Boxtel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien
en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechom alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Van Boxtel aan de Wederpartij bericht heeft met deze afwijkingen
telijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn
5.3. Van Boxtel is gehouden de verhuurde of verkochte zaken te leveren
in te stemmen.
verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke
op de plaats(en) vermeld in de Overeenkomst. Eventuele bijkomende
Van Boxtel zal de Overeenkomst naar eigen inzicht, goed en deugincassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van
politiekosten, kosten voor verwijdering van straatmeubilair, grensdelijk uit voeren, zulks op basis van de door Opdrachtgever in het
artikel 6:119a BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).
en douanekosten dan wel andere kosten om de levering (en het
kader van de Overeenkomst verstrekte aanwijzingen, informatie,
8.3. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of vertransport) van de zaken op de overeengekomen, althans normale
berekeningen of andere bescheiden. Dit is aldus exclusief voorrekening - contant dan wel op een door Van Boxtel aangegeven
wijze te laten plaatsvinden, komen c.q. zijn voor rekening en risico
opname, waarvoor het risico bij de Opdrachtgever ligt. Indien en
bank- of girorekening te geschieden. Van Boxtel is op haar beurt
van Opdrachtgever.
voor zover de Opdrachtgever een vooropname wenst, dan komen
wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Wederpartij ver5.4. Indien de Wederpartij Van Boxtel tijdig voor de levering kenbaar
de eventuele kosten daarvan zijdens Van Boxtel voor rekening
schuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Wederpartij aan Van
maakt de verhuurde of verkochte zaken op een andere dan op de
van de Opdrachtgever. Van Boxtel zal de Overeenkomst zodanig
Boxtel verschuldigd is.
overeengekomen plaats of tijd te willen ontvangen, dan zal Van
uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu
8.4. Voorts schorten bezwaren van de Wederpartij tegen de hoogte
Boxtel hieraan voldoen, voor zover dit redelijkerwijs van Van Boxtel
zoveel mogelijk wordt beperkt.
van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij
verlangd kan worden en alleen als zulks door Van Boxtel schriftelijk
Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen
die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247
is bevestigd. Indien het voldoen aan dit verzoek extra kosten met
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
zich meebrengt, is de Wederpartij gehouden Van Boxtel die extra
factureren.
andere reden op te schorten.
kosten te vergoeden.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel
8.5. Van Boxtel is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de OverGWW EN SLOOPWERK / TRANSPORT EN
LOGISTIEK
/ BOUWLOGISTIEK
/ goederen
SERVICES
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
eenkomst
voortvloeiende
verplichting tot afgifte van
aan
opschorten, totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan
de Wederpartij op te schorten, totdat de Wederpartij al hetgeen
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voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
deze verschuldigd is aan Van Boxtel, volledig heeft voldaan.

5.

PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

8.1.

3.5.
Gedreven
door uitdaging
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8.6. Van Boxtel heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen
te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom en de lopende
rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van Boxtel
kan volledige aflossing van de openstaande facturen weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente
en incassokosten worden voldaan.
8.7. Van Boxtel is te voorts allen tijde gerechtigd om betaling vooraf
dan wel nadere zekerheid van de Wederpartij te verlangen.

9.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

9.1.

Van Boxtel is bevoegd de nakoming van haar uit de Overeenkomst
voorvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen
uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na
het sluiten van de Overeenkomst Van Boxtel ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de
verplichtingen niet zal nakomen, indien Wederpartij bij het sluiten
van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging
aan de zijde van Wederpartij niet langer van Van Boxtel kan worden
gevergd dat Van Boxtel de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen.
Voorts is Van Boxtel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van Van Boxtel kan worden gevergd.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
van Van Boxtel op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van
Boxtel haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van
Boxtel op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de
Wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Wederpartij haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Van Boxtel gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting
harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél
tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van
Boxtel, zal Van Boxtel in overleg met de Wederpartij zorg dragen
voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Van Boxtel extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de
daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel anders
aangeeft.
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 de Wederpartij, of van een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet
langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van
Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op
te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Van Boxtel op de Wederpartij
zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

10. OVERMACHT
10.1. Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Wederpartij indien Van Boxtel 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.
10.2. Van overmacht aan de zijde van Van Boxtel is sprake, indien Van
Boxtel na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel
in het bedrijf van Van Boxtel als bij derden, van wie Van Boxtel
de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld
of de risicosfeer van Van Boxtel ontstaan.
10.3. Van Boxtel 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.
10.4. Voor zoveel Van Boxtel ten tijde van het intreden van overmacht
haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Van Boxtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Gedreven door uitdaging

11.

AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Van Boxtel is uitgegaan van door of namens de
Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
11.3. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend
geval.
11.4. Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 Boxtel aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Van Boxtel.
11.6. Wederpartij vrijwaart Van Boxtel voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van
Boxtel toerekenbaar is. Indien Van Boxtel uit dien hoofde door
derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden
Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Boxtel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Van Boxtel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Wederpartij.

12.

RECLAME

12.1. De Wederpartij, althans namen haar de Geadresseerde, is gehouden de door Van Boxtel verhuurde c.q. verkochte zaken te (doen)
onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat deze zaken worden
geleverd en aan haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij
behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de door Van Boxtel geleverde zaken overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen.
12.2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie (3) dagen na
levering schriftelijk aan Van Boxtel te worden gemeld. Eventuele
niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk
binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Van Boxtel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Boxtel
in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Van Boxtel in
de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien
een keuring na levering is overeengekomen kan na deze keuring
ter zake van gebreken en/of tekortkomingen die bij de keuring niet
aan het licht zijn getreden, niet worden gereclameerd.
12.3. Indien de Wederpartij tijdig reclameert schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot
afname en betaling van de overige afgenomen zaken en hetgeen
waartoe zij Van Boxtel opdracht heeft gegeven.
12.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor
in dit artikel bepaald, dan komt de Wederpartij geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
12.5. Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen verandering in
de op partijen rustende verplichtingen en geven geen recht op
reclame, en vormen evenmin reden voor afkeuring, korting dan
wel opschorting of ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op de
(gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
12.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig
is gereclameerd, dan zal Van Boxtel de gebrekkige zaak binnen
redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van
Van Boxtel, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel
vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In
geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen
zaak aan Van Boxtel te retourneren en de eigendom daarover aan
Van Boxtel te verschaffen, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
12.7. Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen
de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van Boxtel daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Wederpartij.

13.

13.3. De Wederpartij verleend Van Boxtel reeds nu voor alsdan het recht
om – ingeval de Wederpartij het bepaalde in dit artikel, deze Voorwaarden dan wel de Overeenkomst niet nakomt - al die plaatsen
te betreden waar de zaken van Van Boxtel zich bevinden, teneinde
haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

14.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT
DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens
14.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in
overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.
14.2. Van Boxtel zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder
expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een
wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere
doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.
Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden
gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren
voor dat doel.
14.3. Van Boxtel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
14.4. Van Boxtel is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van
de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde
persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft
Van Boxtel de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het
aangaan van een Overeenkomst met Van Boxtel, gaat de Opdrachtgever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
(dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van
derden.
14.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de
Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om
de naleving door Van Boxtel op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt
in een dergelijk geval de kosten.
14.6. Van Boxtel verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel
en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben
gemaakt.
Meldplicht datalekken
14.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval
zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te
volgen richtlijnen.
14.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de
Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels
meldplicht datalekken.
14.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige
verwerking worden door Van Boxtel (en de Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick
of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail
waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden,
een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
14.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen.
14.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek,
moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken,
dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

15.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst
met Van Boxtel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te
‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.

16.

VINDPLAATS VOORWAARDEN

16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
16.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de
Overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1. Alle door Van Boxtel aan de Wederpartij verkochte, verhuurde en/of
opgeslagen zaken, blijven eigendom van Van Boxtel tot het moment
waarop deze, met inbegrip van eventuele rente en (handling- en/
of wijzigings)kosten, volledig door de Wederpartij aan Van Boxtel
voldaan zijn.
13.2. De Wederpartij is niet bevoegd de door haar van Van Boxtel gekochte
zaken te vervreemden of te bezwaren, alvorens daarvan volledige
betaling heeft plaatsgevonden,
tenzijSLOOPWERK
Van Boxtel daarmee
GWW EN
/ uitdrukTRANSPORT EN LOGISTIEK / BOUWLOGISTIEK / SERVICES
kelijk vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Indien de Wederpartij
daarmee
in
gebreke
blijft,
dan
is
de
totale
factuurbedrag
voort- / E info@vanboxtelgroep.nl / I www.vanboxtelgroep.nl
Gemeente Bernheze / T 0413-229335 / F 0413-229982
vloeiende uit de Overeenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar.

Van Boxtel Groep / Meerstraat 42 / 5473 VX Heeswijk /
IBAN NL25.RABO.0120.1015.13 / BIC RABONL2U / K.v.K. 171.66.136 / B.T.W. NL8134.75.089.B01

Van Boxtel Groep is in het bezit van de benodigde certiﬁcaten en erkenningen.
Op al onze aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, althans zoals laatstelijk gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

Gedreven door uitdaging
GWW EN SLOOPWERK / TRANSPORT EN LOGISTIEK / BOUWLOGISTIEK / SERVICES

ALGEMENE VOORWAARDEN transport of expeditie
1.

ALGEMEEN

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) ‘Van Boxtel’: H.A. van Boxtel en Zonen B.V., Van Boxtel Groep
		 B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..
(b) ‘Opdrachtgever’ of ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met
		 Van Boxtel een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst
		 af te sluiten.
(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever of Wederpartij, die een
		 natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een
		 bedrijf of beroep.
(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en Opdracht		 gever, bestaande uit het vervoeren of doen vervoeren van
		 roerende zaken dan wel de (ver)huur van opslagruimte.
(e) ‘Geadresseerde’: degene die uit hoofde van de Overeenkomst
		 jegens Van Boxtel het recht heeft op aflevering van de zaken.
(f) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.
1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel
offerte van Van Boxtel alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van
Boxtel en een Opdrachtgever, waarop Van Boxtel deze Voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Van Boxtel voor de uitvoering ervan gebruik
maakt van derden.
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden
van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Tussen Van Boxtel en de Opdrachtgever staat vast, dat indien
eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd, deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of
overeenkomsten van toepassing zijn.
1.6. Indien Van Boxtel in voorkomende gevallen geen beroep doet op
hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich
mee dat Van Boxtel daarmee afstand doet van het recht om zich in
een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte
naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Van Boxtel en de Opdrachtgever zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

3.2.

1.1.

2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE
OVEREENKOMST

4.1.

De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de
aanbieding en/of offerte Van Boxtel heeft bereikt c.q. schriftelijk
door haar is ontvangen, dan wel Van Boxtel tot nakoming van
de Overeenkomst is overgegaan. Indien echter door Van Boxtel
werkzaamheden worden verricht voor Opdrachtgever, waartoe
door Van Boxtel niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het aanneming
van werk betreft, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden
op basis van regie.
Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van
de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het in
het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien Van
Boxtel aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen
in te stemmen.
Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen
uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Boxtel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig
aan Van Boxtel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van
de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van Boxtel
zijn verstrekt, heeft Van Boxtel het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan
de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn
vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens
aan Van Boxtel ter beschikking heeft gesteld. Van Boxtel is niet
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Boxtel
is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens.
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling
overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien
de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op
verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde
instanties dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst
daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd,
dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. De Opdrachtgever aanvaardt reeds nu
voor alsdan de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen
een aanvulling, dan is Van Boxtel gerechtigd om daaraan eerst
uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de
binnen Van Boxtel bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord
is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip
waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van Van Boxtel op en is voor de Opdrachtgever geen
grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Boxtel een verzoek
tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de
in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.
Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden
is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de
zijde van Van Boxtel daardoor direct of indirect ontstaan.

4.2.

4.3.
4.4.

TOEPASSELIJKHEID BRANCHEVOORWAARDEN

2.1.

In aanvulling op c.q. in afwijking van het bepaalde in de Overeenkomst
dan wel deze Voorwaarden, gelden tevens navolgende of daarvoor
in de plaats gekomen, algemene voorwaarden en/of verdragen:
(1.a) Op nationaal vervoer van goederen over de weg: de Algemene
		
Vervoercondities 2002 (‘AVC 2002’), zoals gedeponeerd ter
		
griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
(1.b) Op internationaal vervoer van goederen over de weg: het
		
CMR-verdrag, alsmede aanvullend de AVC 2002;
(1.c) Op het doen vervoeren van goederen over de weg (‘expeditie		
werkzaamheden’): de Nederlandse Expeditievoorwaarden
		
- algemene voorwaarden van de Fenex, zoals gedeponeerd
		
ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en Rotterdam;
(1.d) Op exceptioneel vervoer van goederen over de weg: de Algemene
Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (‘AVET’), zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;
(1.e) Op afvalstoffenvervoer: de Algemene Voorwaarden voor het
afvalstoffenvervoer over de weg, zoals gedeponeerd ter griffie
van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, alsmede het
Acceptatiereglement van Van Boxtel, zoals gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Eindhoven;
(1.f) Op logistieke dienstverlening: de Physical DistributionVoorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank
te Amsterdam en Rotterdam.
2.2. Een afschrift van hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of
verdragen worden door Van Boxtel uiterlijk bij het tot stand komen
van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld
(waaraan gelijk wordt gesteld het vermelden op c.q. gebruikmaken
van specifiek voor bedoeld vervoer bestemde vrachtbrieven), dan
wel op eerste verzoek van de Opdrachtgever toegezonden.
2.3. Indien en voor zover de hiervoor in 2.1 bedoelde voorwaarden en/
of verdragen worden herzien, dan zal alsdan de herziene tekst
gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene
voorwaarden en/of verdragen.
2.4. Worden één of meerdere van de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of verdragen op de wijze bepaald in artikel 6:214 van
het Burgerlijk Wetboek vervangen door een standaardregeling c.q.
komt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf
de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse
Staatscourant, de desbetreffende standaardregeling.
2.5. Van Boxtel is steeds gerechtigd om andere dan de hiervoor in 2.1
vermelde voorwaarden en/of verdragen op een aanbieding, offerte
en/of Overeenkomst van toepassing te verklaren.
2.6. In het geval van strijdigheid van één of meer bepalingen van deze
Voorwaarden met de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/
of verdragen, dan hebben deze Voorwaarden voorrang en prevaleren die boven de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of
verdragen, behoudens bepalingen van dwingend recht.

Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief
BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten)
afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Van Boxtel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Boxtel niet tot het
verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of
offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk
en/of eventuele toekomstige opdrachten.
Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offertes van Van Boxtel als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend
zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de
aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

4.5.

4.6.

4.7.

5.2. De door Van Boxtel afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die
gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product
wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte
en de datum van levering, heeft Van Boxtel het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het
feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het
moment van de aanbieding/offerte c.q. bevestiging, een en ander
met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften.
Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs
af, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst kosteloos
te ontbinden. Van Boxtel is in dat geval niet tot schadevergoeding
gehouden.
5.4. Voor zover in de in artikel 2 van deze Voorwaarden bedoelde
branchevoorwaarden en/of verdragen zulks niet uitdrukkelijk
anders is bepaald, zijn de prijzen van Van Boxtel exclusief storten tolgelden en eventuele heffingen en rechten. Indien Van Boxtel
deze betaalt, is Van Boxtel gerechtigd een en ander (afzonderlijk)
bij de Opdrachtgever in rekening te brengen/door te berekenen.
5.5. De prijzen en tarieven zijn inclusief het in de Overeenkomst opgenomen aantal uren voor het laden en lossen van zaken, te rekenen
vanaf het moment dat Van Boxtel op het laad- dan wel los-adres
is aangekomen. Indien deze tijd wordt overschreden, dan is Van
Boxtel gerechtigd de extra kosten door te berekenen aan de
Opdrachtgever.
5.6. Voor Consumenten geldt dat indien de door Van Boxtel afgegeven
prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch
niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van
de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht
heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.

PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

6.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Van Boxtel.
6.2. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Van Boxtel een
(levering)termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Opdrachtgever Van Boxtel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Van Boxtel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
6.3. Van Boxtel is gehouden de zaken te leveren op de plaats(en) vermeld
in de Overeenkomst. De Opdrachtgever, althans haar wederpartij
(de Geadresseerde) dient echter zorg te dragen voor behoorlijk
berijdbaar terrein en een normaal bereikbare losplaats, bij gebreke
waarvan Van Boxtel ontslagen wordt van de verplichting om op
de overeengekomen plaats af te leveren. Lossen geschiedt steeds
naast of achter het voertuig waarmee Van Boxtel de zaken heeft
vervoerd, terwijl de Opdrachtgever verplicht is de zaken aldaar in
ontvangst te (laten) nemen. Van Boxtel behoudt zich het recht voor
om in voorkomend geval de zaken ongelost aan te bieden, in welk
geval de Opdrachtgever zelf gehouden is voor het lossen zorg te
(laten) dragen. Eventuele bijkomende politiekosten, kosten voor
verwijdering van straatmeubilair, grens- en douanekosten dan wel
andere kosten om de levering (en het transport) van de zaken op
de overeengekomen, althans normale wijze te laten plaatsvinden,
komen c.q. zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.4. Indien de Opdrachtgever Van Boxtel tijdig voor de levering kenbaar
maakt de zaken op een andere dan op de overeengekomen plaats
of tijd te willen ontvangen, dan zal Van Boxtel hieraan voldoen,
voor zover dit redelijkerwijs van Van Boxtel verlangd kan worden
en alleen als zulks door Van Boxtel schriftelijk is bevestigd. Indien
het voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich meebrengt, is de
Opdrachtgever gehouden Van Boxtel die extra kosten te vergoeden.
6.5. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen c.q. op toe te zien dat
eventuele douanedocumenten en/of keuringsrapporten noodzakelijk
in het kader van de Overeenkomst, tijdig aan de verantwoordelijke
autoriteiten worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de daarmee
samenhangende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever
komen en waarvoor Van Boxtel nimmer aansprakelijk is dan wel
verantwoordelijk kan worden gehouden.

7.

BETALINGEN

7.1.

Betaling van de facturen van Van Boxtel door de Opdrachtgever
dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de
valuta waarin door Van Boxtel is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is
de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor
een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
7.2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is deze vertragingsrente
en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn
verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke
4.8.
incassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van
artikel 6:119a BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).
7.3. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of verrekening - contant dan wel op een door Van Boxtel aangegeven
bank- of girorekening te geschieden. Van Boxtel is op haar beurt
4.9.
wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Opdrachtgever
verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever aan
Van Boxtel verschuldigd is.
7.4. Voorts schorten bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte
van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever
5. PRIJZEN
die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247
3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:
3.1. Alle door Van Boxtel uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn
andere reden op te schorten.
• in Euro’s;
vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij
7.5. Van Boxtel is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Overeen• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is;
in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt
komst
voortvloeiende/verplichting
tot afgifte van /
goederen
aan de
GWW
EN
SLOOPWERK
/
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BOUWLOGISTIEK
SERVICES
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exclusief
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veeren/of
tolgelden
en
eventuele
genoemd. Niettemin heeft Van Boxtel het recht om haar aanbod
Opdrachtgever op te schorten, totdat de Opdrachtgever al hetgeen
heffingen en rechten;
binnen drie (3) werkdagen nadat het de Opdrachtgever heeft bereikt,
deze verschuldigd is aan Van /
Boxtel,
volledig heeft voldaan.
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7.6.

7.7.

Van Boxtel heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom
en de lopende rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Van Boxtel kan volledige aflossing van de openstaande
facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Van Boxtel is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel
nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

8.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE
OVEREENKOMST

8.1.

Van Boxtel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever
de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Van Boxtel ter
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien
Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen
uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever
niet langer van Van Boxtel kan worden gevergd dat Van Boxtel de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities
zal nakomen.
Voorts is Van Boxtel bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van Van Boxtel kan worden gevergd.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
Van Boxtel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van
Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Van
Boxtel haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Van
Boxtel op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de
Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding
rechtvaardigt, dan is Van Boxtel gerechtigd de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is
verplicht.
Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Boxtel,
zal Van Boxtel in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit
tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Van Boxtel extra kosten
met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in
rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel
anders aangeeft.
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 de Opdrachtgever, of van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever
niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
Van Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang
op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Van Boxtel op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.

9.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Van Boxtel is uitgegaan van door of namens de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
10.3. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade,
dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend
geval.
10.4. Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 Boxtel aan de Overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Van Boxtel.
10.6. Opdrachtgever vrijwaart Van Boxtel voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van Boxtel
toerekenbaar is. Indien Van Boxtel uit dien hoofde door derden
mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden
Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen, dan is Van Boxtel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd
zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Van Boxtel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor
rekening en risico van Opdrachtgever.

11.

RECLAME

11.1.

De Opdrachtgever, althans namen haar de Geadresseerde, is gehouden de door Van Boxtel geleverde zaken te (doen) onderzoeken,
onmiddellijk op het moment dat de zaken aan haar ter beschikking
worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden
zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever, althans namens
haar de Geadresseerde, te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van de door Van Boxtel geleverde zaken overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen
dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie (3) dagen na
levering schriftelijk aan Van Boxtel te worden gemeld. Eventuele
niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk
binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Van Boxtel te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat
Van Boxtel in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever
dient Van Boxtel in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken. Indien een keuring na levering is overeengekomen
kan na deze keuring ter zake van gebreken en/of tekortkomingen
die bij de keuring niet aan het licht zijn getreden, niet worden
gereclameerd.
Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert schort dit haar betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overige afgenomen zaken
en hetgeen waartoe zij Van Boxtel opdracht heeft gegeven.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor
in dit artikel bepaald, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer
toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen verandering in
de op partijen rustende verplichtingen en geven geen recht op
reclame, en vormen evenmin reden voor afkeuring, korting dan
wel opschorting of ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op de
(gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht
afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is
gereclameerd, dan zal Van Boxtel de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Van Boxtel,
vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende
vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van
vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak
aan Van Boxtel te retourneren en de eigendom daarover aan Van
Boxtel te verschaffen, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen
de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Van Boxtel daardoor gevallen, integraal
voor rekening van de Opdrachtgever.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

OVERMACHT

9.1.

Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Opdrachtgever indien Van Boxtel 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.
9.2. Van overmacht aan de zijde van Van Boxtel is sprake, indien Van
Boxtel na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan
haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel
in het bedrijf van Van Boxtel als bij derden, van wie Van Boxtel
de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet
betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld
of de risicosfeer van Van Boxtel ontstaan.
9.3. Van Boxtel 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.
9.4. Voor zoveel Van Boxtel ten tijde van het intreden van overmacht
haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Van Boxtel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

Gedreven door uitdaging
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11.6.

11.7.

12.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.3. De Opdrachtgever verleend Van Boxtel reeds nu voor alsdan het
recht om – ingeval de Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel,
deze Voorwaarden dan wel de Overeenkomst niet nakomt - al die
plaatsen te betreden waar de zaken van Van Boxtel zich bevinden,
teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

13.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT
DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens
13.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in
overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de
Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.
13.2. Van Boxtel zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder
expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een
wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere
doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden.
Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede
het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden
gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren
voor dat doel.
13.3. Van Boxtel neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen
tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
13.4. Van Boxtel is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van
de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde
persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft
Van Boxtel de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het
aangaan van een Overeenkomst met Van Boxtel, gaat de Opdrachtgever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
(dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van
derden.
13.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de
Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om
de naleving door Van Boxtel op het gebied van de verwerking van
persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt
in een dergelijk geval de kosten.
13.6. Van Boxtel verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever
alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel
en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben
gemaakt.
Meldplicht datalekken
13.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval
zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig informeren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te
volgen richtlijnen.
13.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de
Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels
meldplicht datalekken.
13.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de
persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige
verwerking worden door Van Boxtel (en de Opdrachtgever) aangemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick
of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail
waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden,
een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebesmetting).
13.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen.
13.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek,
moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur
melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken,
dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

14.

(VER)HUUR VAN OPSLAGRUIMTE

14.1. Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van opslagruimte, dan
wordt die Overeenkomst aangegaan voor de duur van één maand,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
14.2. Van Boxtel is gehouden om de Wederpartij het overeengekomen
huurgenot te verschaffen (waartoe Van Boxtel aan de Wederpartij
op eerste verzoek en onder begeleiding toegang tot het terrein zal
verschaffen), als tegenprestatie waarvoor de Wederpartij gehouden
is om de in de Overeenkomst vermeld staande huurpenningen aan
Van Boxtel te voldoen.
14.3. Van Boxtel aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens
schade aan of diefstal van in of op de door de Wederpartij gehuurde
opslagruimte, waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.

15.

TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst
met Van Boxtel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar
aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht
door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te
‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen
zulks verklaart.

12.1. Alle door Van Boxtel aan de Opdrachtgever verkochte zaken, blijven
eigendom van Van Boxtel tot het moment waarop deze, met inbegrip
van eventuele rente en (handling en/of wijzigings)kosten, volledig
16. VINDPLAATS VOORWAARDEN
door de Opdrachtgever aan Van Boxtel voldaan zijn.
16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels12.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de door haar van Van Boxtel
register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.
gekochte zaken te vervreemden
of teSLOOPWERK
bezwaren, alvorens
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/ daarvan
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BOUWLOGISTIEK
/ SERVICES
16.2. EN
Van LOGISTIEK
toepassing is de/steeds
de laatst gedeponeerde
versie c.q.
volledige betaling heeft plaatsgevonden, tenzij Van Boxtel daarmee
de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de
uitdrukkelijk
vooraf
schriftelijk
heeft
ingestemd.
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gever daarmee in gebreke blijft, dan is de totale factuurbedrag
171.66.136 /voortvloeiende
B.T.W. NL8134.75.089.B01
uit de Overeenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar.

Van Boxtel Groep is in het bezit van de benodigde certiﬁcaten en erkenningen.
Op al onze aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, althans zoals laatstelijk gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

