ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER STELT B.V. Centraal adres: Duiveland 7a, 1948 RB te Beverwijk
Kamer van Koophandel Amsterdam – Haarlem 34078682
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DEFINITIES
Van der Stelt: Van der Stelt B.V., gevestigd aan
Duiveland 7a, 1948 RB te Beverwijk, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel Amsterdam - Haarlem
onder inschrijvingsnummer 34078682.
Opdrachtgever: iedere wederpartij die met Van der
Stelt een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: de tussen Van der Stelt en
Opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn.
Bodemstoffen: bodemstoffen in de ruimste zin van
het woord zoals meststoffen zoals bedoeld in de
Meststoffenwet, stoffen ter verrijking van de bodem,
slib, grond, afvalwater, boorspoeling, en overige
stoffen
die
onderwerp
uitmaken
van
de
overeenkomst.
TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE
VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes die Van der Stelt doet uitgaan en op alle
overeenkomsten die Van der Stelt aangaat,
ongeacht of deze mondeling of schriftelijk zijn
aangegaan.
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden
uitsluitend indien deze door Van der Stelt schriftelijk
zijn
vastgelegd
door
een
vertegenwoordigingsbevoegde persoon.
OFFERTES
Alle door Van der Stelt uitgebrachte offertes zijn in
hun gehele inhoud vrijblijvend, tenzij de offerte een
nadrukkelijke schriftelijke andersluidende bepaling
bevat.
Tenzij anders aangegeven heeft een door van der
Stelt uitgebrachte offerte een geldigheidsduur van 30
dagen.
Van der Stelt is bevoegd een door haar per offerte
gedaan aanbod in te trekken of te herroepen mits dit
binnen drie werkdagen na aanvaarding van de
offerte geschiedt.
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TOT STAND KOMEN OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst komt alleen tot stand na
schriftelijke bevestiging van de directie of een
daartoe bevoegde procuratiehouder van Van der
Stelt aan opdrachtgever.
Voor werkzaamheden en/of leveringen waarvoor in
verband met de aard en omvang geen offerte en/of
opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de
factuur tevens als schriftelijke bevestiging in de zin
van art. 4.1.
Aanvullende afspraken maken alleen deel uit van de
overeenkomst indien deze schriftelijk zijn bevestigd
door de directie of een daartoe bevoegde
procuratiehouder van Van der Stelt aan
opdrachtgever. Mondelinge afspraken tussen Van
der Stelt en opdrachtgever zijn niet bindend.
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PRIJZEN
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting
(BTW) en exclusief alle overige heffingen, waaronder
heffingen op grond van de meststoffenwet, rechten
of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering
van de overeenkomst, tenzij anders vermeld in de
prijsopgave.
Indien ingevolge de overeenkomst deelleveranties
zullen plaatsvinden is Van der Stelt gerechtigd de
prijzen tussentijds te wijzigen voor de diverse
deelleveranties.
Indien prijzen of tarieven van prijsbepalende factoren
zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutakoersen,
invoerrechten,
belastingen,
heffingen
en
verzekeringstarieven een verhoging ondergaan is
Van der Stelt na verloop van drie maanden vanaf het
moment van het sluiten van de overeenkomst
gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig die
verhoging aan te passen.
Indien de brandstofprijzen met meer dan 5% stijgen
mag direct een prijswijziging worden doorgevoerd.
Indien de omvang van de opdracht groter blijkt te zijn
dan het uitgangspunt bij prijsopgave als gevolg van
een onjuiste opgave door opdrachtgever van
omvang, massa en/of oppervlakte van hetgeen
waarop de opdracht betrekking heeft dan wel door
een noodzakelijke gevolg van de omstandigheden, is
Van der Stelt gerechtigd de prijs aan te passen aan
de werkelijke situatie.
Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen die
ontstaan wanneer buiten normale werktijden moet
worden gewerkt komen voor rekening van
opdrachtgever.
Indien de overeenkomst geen prijsbepaling bevat
zullen de door Van der Stelt gebruikelijk gehanteerde
prijzen gelden.
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BETALING
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is
overeengekomen, op het daartoe door Van der Stelt
aangegeven bank- of girorekeningnummer.
Als dag van betaling wordt aangemerkt de dag
waarop de betaling is bijgeschreven op de bank- of
girorekening van Van der Stelt.
Betaling geschiedt in euro tenzij een andere valuta is
overeen gekomen.
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In geval van liquidatie, ontbinding, fusie, of
overdracht van de onderneming van opdrachtgever
en in geval van faillissement of surseance van
betaling zullen alle betalingsverplichtingen van
opdrachtgever jegens Van der Stelt direct opeisbaar
zijn.

10.
10.1

AFLEVERING VAN BODEMSTOFFEN
Tenzij anders is overeengekomen geldt de plaats
van feitelijk gebruik van de bodemstoffen als plaats
van levering.
Van der Stelt is gerechtigd de aflevering in gedeelten
te laten plaatsvinden.
Ten aanzien van de overeengekomen afmetingen en
gewichten van te leveren bodemstoffen geldt een
standaard voorbehoud jegens opdrachtgever ten
aanzien van bij normale meting of schatting
gebruikelijk te verwachten afwijkingen.
Overeengekomen termijnen van levering van
bodemstoffen zijn indicatief, nimmer fataal en binden
Van der Stelt niet, tenzij nadrukkelijk andersluidend
is overeengekomen.
Van der Stelt is gerechtigd in plaats van de af te
leveren bodemstof een naar de leveringsdatum te
beoordelen gelijkwaardige prestatie te leveren, tenzij
uit de aard van de overeenkomst voortvloeit dat dit
niet mogelijk of toegestaan is.
Het risico van de af te leveren bodemstoffen is voor
rekening van opdrachtgever vanaf het moment van
aflevering.
VERVOER VAN BODEMSTOFFEN
Van der Stelt kan de te volgen route en het te
gebruiken vervoermiddel zelf kiezen en tijdens de
uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht
wijzigen. Van der Stelt is gerechtigd de ten vervoer
ontvangen bodemstoffen tussentijds op te slaan.
Van der Stelt verricht geen vervoer van
bodemstoffen die een gevaar voor personen en/of
goederen kunnen opleveren, tenzij nadrukkelijk
overeengekomen.
Het risico van door Van der Stelt vervoerde
bodemstoffen is gedurende het vervoer en
gedurende de opslag/bewaring voor opdrachtgever.
Van der Stelt verzekert op schriftelijk verzoek en
voor rekening van opdrachtgever de te vervoeren
bodemstoffen tegen de normale vervoersrisico’s.
Elke aansprakelijkheid van Van der Stelt voor
schade die door, bij, of in verband met het vervoer
van de goederen, ongeacht op welke wijze en door
wiens toedoen mocht ontstaan, is uitdrukkelijk
uitgesloten. Hetzelfde geldt met betrekking tot elke
schade, geen enkele uitgezonderd, die wordt
geleden, doordat om welke redenen en door wiens
toedoen dan ook, de afgesloten verzekering niet tot
volle dekking leidt. Ook vrijwaart opdrachtgever Van
der Stelt voor alle te dezer zake door derden
gemaakte afspraken.
Op
elke
overeenkomst
inzake
alle
vervoerswerkzaamheden zijn naast deze algemene
voorwaarden tevens van toepassing de Algemene
Vervoerscondities, AVC 2002, gedeponeerd ter
griffie van de arrondissementsrechtbanken te
Amsterdam
en
Rotterdam.
In
geval
van
conflicterende artikelen geldt de door Van der Stelt
aan te wijzen bepaling.
OPSLAG EN BEWARING VAN BODEMSTOFFEN
De door opdrachtgever ter opslag of bewaring
aangeboden bodemstoffen worden door Van der
Stelt op de door opdrachtgever aangewezen plaats
opgehaald/verwijderd en vervoerd naar de plaats
van
opslag/bewaring
tenzij
anders
is
overeengekomen.
Het risico van door Van der Stelt bewaarde en/of
opgeslagen bodemstoffen blijft vanaf het moment
van ophalen, gedurende de periode van vervoer en
gedurende de opslag/bewaring voor opdrachtgever.
Van der Stelt verzekert op schriftelijk verzoek en
voor rekening van opdrachtgever de te vervoeren
en/of opgeslagen bodemstoffen tegen de normale
vervoers- en opslagrisico’s. Elke aansprakelijkheid
van Van der Stelt voor schade die door, bij, of in
verband met het vervoer en opslag/bewaring van de
goederen, ongeacht op welke wijze en door wiens
toedoen mocht ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Hetzelfde geldt met betrekking tot elke schade, geen
enkele uitgezonderd, die wordt geleden, doordat om
welke redenen en door wiens toedoen dan ook, de
afgesloten verzekering niet tot volle dekking leidt.
Ook vrijwaart opdrachtgever Van der Stelt voor alle
te dezer zake door derden gemaakte aanspraken.
De kosten van ophalen/verwijderen, voor het vervoer
en voor verzekering als bedoeld worden door Van
der Stelt aan opdrachtgever in rekening gebracht.
Indien de opdrachtgever geen tijdige en/of volledige
betaling verricht voor de opslag, is Van der Stelt
gerechtigd naar vrije keus tot uitwinning dan wel
vernietiging van de opgeslagen stoffen over te gaan.
Voor de kosten die hieruit voortvloeien is
opdrachtgever aansprakelijk.
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
Overeengekomen termijnen van uitvoering van
werkzaamheden zijn indicatief en binden Van der
Stelt niet tenzij nadrukkelijk andersluidend is
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overeengekomen, dit geldt voor alle werkzaamheden
waaronder bemestingswerkzaamheden.
Van der Stelt is te allen tijde bevoegd tot verlenging
van de termijn van uitvoering indien zich voor de
uitvoering van de werkzaamheden ongunstige
weersomstandigheden voordoen.
Het overschrijden van de indicatieve termijn zal
nimmer een grond kunnen opleveren voor
schadevergoeding jegens opdrachtgever.
OPLEVERING
Na de dag van feitelijke voltooiing of binnen een
week na de dag waarop blijkens een aan
opdrachtgever gedane mededeling van Van der Stelt
dat de werkzaamheden voltooid zijn, kan een
gezamenlijke opneming van het verrichte werk
plaatsvinden indien opdrachtgever daarom binnen
een week verzoekt.
Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien bij
opneming door opdrachtnemer wordt geconstateerd
dat het uitgevoerde werk aan de normaal te stellen
eisen voldoet en na eventuele proefnemingen door
opdrachtgever is goedgekeurd. Kleine gebreken
mogen geen reden vormen voor opdrachtgever om
de goedkeuring te weigeren. Van der Stelt is
gehouden deze kleine gebreken zo spoedig mogelijk
te herstellen.
In het geval opdrachtgever bij opneming gebreken
aan het werk constateert, niet zijnde kleine gebreken
als in 11.2 genoemd, is opdrachtgever gehouden
Van der Stelt een redelijke termijn te stellen tot
herstel van de gebreken. Na herstel vindt een
nieuwe opneming als in 11.1 en 11.2 plaats.
Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd
indien opdrachtgever geen verzoek aan van Van der
Stelt doet tot opneming doet als bedoeld in 11.1
en/of indien opdrachtgever na voltooiing van de
werkzaamheden tot feitelijke ingebruikneming
overgaat.
Als dag van aflevering wordt beschouwd de dag
waarop goedkeuring is verleend, de dag van
gezamenlijke opneming waarop die goedkeuring
wegens het uitsluitend aanwezig zijn van kleine
gebreken niet onthouden had mogen worden, de dag
van feitelijke ingebruikneming als in 11.4 en de dag
een week na voltooiing indien de opdrachtnemer
geen verzoek doet in de zin van 11.4.
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UITVOERING
Van der Stelt is gerechtigd derden in te schakelen
voor het uitvoeren van de uit de overeenkomst
voortvloeiende werkzaamheden.
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GARANTIE/KWALITEIT
Van der Stelt en opdrachtgever kunnen onderling
schriftelijk bepalen aan welke specificaties de
geleverde dan wel af te nemen bodemstoffen en/of
de uitvoering der werkzaamheden dienen te voldoen.
Eventueel door Van der Stelt verleende garanties
gelden, tenzij anders overeen gekomen, voor twee
maanden.
Garanties komen te vervallen indien opdrachtgever
niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan, tenzij het een bedrag kleiner dan 5% van
de totaalsom betreft, indien opdrachtgever zonder
voorafgaande toestemming van Van der Stelt zelf
wijzigingen aan geleverde bodemstoffen of
uitgevoerd werk heeft aangebracht en indien
opdrachtgever zelf op een onjuiste wijze met
bodemstoffen en/of uitgevoerd werk is omgegaan.
De door Van der Stelt af te nemen bodemstoffen
mogen geen verontreinigingen, van welke aard ook,
bevatten, tenzij bij overeenkomst specifiek anders is
overeengekomen.
Kosten die voortvloeien uit het feit dat de af te
nemen/afgenomen bodemstoffen toch verontreinigd
blijken te zijn komen voor rekening van
opdrachtgever.
De verplichting tot vergoeding van de onder 13.5
bedoelde kosten kan door opdrachtgever niet
worden opgeschort en/of verrekend.
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VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever is verplicht Van der Stelt alle
inlichtingen te verschaffen die nodig zijn ter
beoordeling van zijn kredietwaardigheid.
Opdrachtgever is gehouden aan Van der Stelt op
haar eerste verzoek zekerheid te verschaffen voor
de betaling van zijn betalingsverplichtingen,
bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie of
pandovereenkomst.
Opdrachtgever is verplicht Van der Stelt op eigen
initiatief op de hoogte te stellen indien zich een
vermindering
van
kredietwaardigheid
bij
opdrachtgever voordoet.
Opdrachtgever is verplicht Van der Stelt correct te
informeren over alle omstandigheden die relevant
zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en
informatie over alle aan opdrachtgever bekende
risicofactoren van welke aard dan ook, zoals
bijvoorbeeld alle informatie die relevant is voor
toetsing aan de meststoffenwet, informatie over
eventuele vervuiling van bodemstoffen, informatie
over omvang van af te nemen bodemstoffen,
informatie over grondoppervlaktes waarop de
overeenkomst betrekking heeft, perceelgroottes en
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eventuele teeltvrije zones, status van het perceel en
informatie over ligging van kabels en leidingen.
Opdrachtgever is verplicht Van der Stelt onverwijld
op de hoogte te stellen indien zich schade aan
materialen of middelen van Van der Stelt heeft
voorgedaan terwijl deze zich in de feitelijke macht
van opdrachtgever bevonden.
Opdrachtgever is gehouden alle al dan niet feitelijke
medewerking te verlenen die nodig is voor levering
en/of afname en/of uitvoering van werkzaamheden.
RECLAMES/ KLACHTTERMIJNEN
Opdrachtgever dient de door Van der Stelt
uitgevoerde
werkzaamheden
of
afgeleverde
bodemstoffen onverwijld na aflevering als in artikel 7
of bij opneming als in artikel 11 te onderzoeken.
Het onderzoek als in 15.1 omvat ten minste een
controle van het feit of de juiste bodemstof is
geleverd, de juiste hoeveelheid is geleverd, de juiste
bodemstof is afgenomen, de juiste hoeveelheid
bodemstoffen
is
afgenomen,
de
juiste
werkzaamheden
zijn
uitgevoerd,
alle
overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd, of
de bodemstoffen en/of uitgevoerde werkzaamheden
voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan
wel
–
indien
deze
niet
specifiek
zijn
overeengekomen – aan de eisen die gesteld mogen
worden voor normaal gebruik en/of normale
handelsdoeleinden.
Geconstateerde gebreken dienen tijdens de
opneming of binnen een week na voltooiing of
feitelijke aflevering, schriftelijk en gemotiveerd aan
Van der Stelt te worden gemeld.
Gebreken die redelijkerwijs niet bij de opneming of
binnen veertien werkdagen na aflevering kunnen
worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na
constatering en uiterlijk binnen zestig dagen na
aflevering respectievelijk oplevering schriftelijk en
gemotiveerd te worden gemeld aan Van der Stelt.
Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle
mogelijke aanspraken van opdrachtnemer.
Opdrachtgever is gehouden Van der Stelt een
redelijke termijn tot onderzoek en herstel te gunnen.
Indien en voor zover een reclame door Van der Stelt
gegrond wordt bevonden, is Van der Stelt uitsluitend
verplicht naar haar keuze het gebrek te verhelpen
dan wel tot vervanging over te gaan, zonder dat
opdrachtgever daarnaast aanspraak kan maken op
enige vergoeding.
Opdrachtgever is gehouden tot, al dan niet feitelijke,
medewerking ten behoeve van het herstel.
Reclameren ontslaat opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichting.
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Van der Stelt
gevolgschade.
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VERJARING
Iedere aanspraak van opdrachtgever op vergoeding
van schade verjaart na verloop van een jaar te
rekenen vanaf de dag waarop de schade is ontstaan.
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OVERMACHT
Onverminderd de haar verder toekomende rechten
heeft Van der Stelt, indien zij door overmacht wordt
verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit
te voeren, het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst
geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen ter
keuze van Van der Stelt, zonder dat Van der Stelt tot
enige schadevergoeding of tegenprestatie gehouden
is.
Opschorting of ontbinding op grond van artikel 18.1
laat het recht van Van der Stelt om voor het reeds
nagekomen deel van de overeenkomst een factuur
te zenden, die door opdrachtgever onverkort, zonder
recht van verrekening of opschorting, verschuldigd
zal zijn.
Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid
van de wil van Van der Stelt onafhankelijk – ook al
was deze ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst reeds te voorzien, ten gevolge
waarvan de nakoming en/of tijdige uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijze door Van der Stelt niet
meer kan worden verlangd, daaronder in elk geval
begrepen
oorlog,
revolutie,
oorlogsgevaar,
burgeroorlog,
oproer,
werkstaking,
transportmoeilijkheden, bovenmatig ziekteverzuim
en/of diefstal en/of brand en/of storingen in het
bedrijf van Van der Stelt of in dat van één van haar
leveranciers, vertraagde levering van bestelde
materialen, grond- en hulpstoffen, natuurrampen,
onwerkbare
weersomstandigheden,
energiestoringen, verkeersstoringen of blokkades.
Overmacht van toeleveranciers van Van der Stelt
wordt tevens geacht overmacht van Van der Stelt te
zijn.
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AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van Van der Stelt is beperkt tot
de verplichtingen die volgen uit artikel 15.
Van der Stelt is aansprakelijk voor schade ten
gevolge van opzet, grove schuld of nalatigheid van
Van der Stelt en haar leidinggevenden en
werknemers.
Voor schade die niet het gevolg is van opzet, grove
schuld of nalatigheid van Van der Stelt en haar
leidinggevenden en werknemers heeft te gelden dat
de aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot
100% van het factuurbedrag van de desbetreffende
levering, afname en/of werkzaamheden.
Onverminderd het in 16.3 gestelde heeft te gelden
dat indien de in 16.3 gegeven beperking van
aansprakelijkheid om welke reden dan ook niet zal
worden
aanvaard,
een
beperking
van
aansprakelijkheid gelden tot de maximum uitkering
waarvoor Van der Stelt haar aansprakelijkheid heeft
verzekerd, met een maximum van de 75% van de
wettelijke schadevergoeding, onder aftrek van een
eventueel door Van der Stelt te dragen eigen risico.
Van der Stelt is slechts gehouden die schade te
vergoeden die het onmiddellijk en dadelijk gevolg is
van haar verzuim. De in 16.3 aangegeven
vergoeding wordt bedongen als maximum. Voor
schade toegebracht aan roerende en onroerende
zaken noch schade die is ontstaan door het niet, of
te laat kunnen gaan betelen van grond, dan wel
enige andere schade ten gevolg van te late
ingebruikneming van door Van der Stelt geleverde
bodemstoffen of bewerkte bodems, is Van der Stelt
niet aansprakelijk. Voor schade veroorzaakt aan
gewassen, als ook schade ontstaan door
structuurbederf van de bodem is Van der Stelt
evenmin aansprakelijk.
Van der Stelt is niet aansprakelijk indien de schade
is
veroorzaakt
doordat
opdrachtgever
zijn
verplichtingen, onder meer maar niet uitsluitend
zoals vastgelegd in artikel 14.4, niet is nagekomen.
Van der Stelt is niet aansprakelijk voor schade of
gebreken die voortvloeien uit het feit dat in opdracht
van opdrachtgever materialen van opdrachtgever
zelf of van derden zijn gebruikt.
Van der Stelt is niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan door bij de uitvoering van de opdracht
gebruikt ondeugdelijk water, indien dat water door
opdrachtgever is aangeleverd of aangewezen voor
gebruik.
Van der Stelt is niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan
door
ondeskundig
gebruik
door
opdrachtnemer van door Van der Stelt geleverde
zaken of materialen of door het onjuist opvolgen van
door Van der Stelt gegeven adviezen.
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OPSCHORTING
Van der Stelt is bevoegd tot opschorting van
(voortgezette) uitvoering van de overeenkomst
indien opdrachtgever een betalingsverplichting, een
verplichting als opgenomen in artikel 14 en/of enige
andere uit de overeenkomst of deze algemene
voorwaarden niet of niet tijdig nakomt.
Van der Stelt zal opdrachtgever een redelijke termijn
stellen om alsnog na te komen.
Kosten ten gevolge van een opschorting als in 19.1
bedoeld komen ten laste van opdrachtgever.
ONTBINDING
Indien:
a.
opdrachtgever in staat van faillissement, of
surseance van betaling raakt, een wettelijke
schuldsaneringsregeling
op
hem
van
toepassing wordt verklaard, of opdrachtgever
voorgaande zelf heeft verzocht aan de
rechtbank;
b.
beslag op het vermogen van opdrachtgever
wordt gelegd;
c.
opdrachtgever komt te overlijden of in staat van
curatele wordt gesteld;
d.
het samenwerkingsverband of de onderneming
van opdrachtgever wordt ontbonden of
geliquideerd;
e.
opdrachtgever na een termijnstelling als
bedoeld in 19.2 niet tot nakoming overgaat;
f.
opdrachtgever een mededeling doet aan Van
der Stelt waaruit blijkt dat hij zijn verplichtingen
niet zal nakomen;
wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en zullen de (betalings-)verplichtingen
van opdrachtgever direct opeisbaar zijn en zal Van
der Stelt gerechtigd zijn tot gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst over te gaan
zonder dat daartoe gerechtelijke tussenkomst vereist
is en zonder dat Van der Stelt tot vergoeding van
enige schade gehouden is.
Bij een ontbinding als in 20.1 bedoeld is Van der
Stelt gerechtigd een schadevergoeding te vorderen
van opdrachtgever. Tevens is Van der Stelt
gerechtigd geleverde producten en/of bodemstoffen
terug te nemen en deze daartoe te verwijderen, dan
wel terug te geven en deze daartoe te herplaatsen
op de plaats van herkomst. Opdrachtgever moet
daartoe toegang en medewerking verlenen. Van der
Stelt is geen vergoeding verschuldigd voor eventuele
door opdrachtgever aan bodemstoffen gedane
toevoegingen die bij terugname noodzakelijkerwijs
mee worden genomen. Van der Stelt is evenmin
gehouden tot vergoeding van schade die voor
opdrachtgever volgt uit de meststoffenwet ten
gevolge van terugname of teruggave.
Voor de kosten die volgen uit terugname of
teruggave is opdrachtgever aansprakelijk jegens Van
der Stelt.
WETTELIJK BELETSEL
Indien zich op enig moment na het sluiten van een
overeenkomst een wettelijk beletsel voordoet, in die
zin dat blijkt dat Van der Stelt niet aan de wettelijke
vereisten die gelden voor de uitvoering van de
overeenkomst kan voldoen, is Van der Stelt

21.4

22.
22.1

22.2

gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Met
name, maar niet uitsluitend, wordt gedoeld op de
wettelijke vereisten van de Meststoffenwet.
Het onder 21.1 omschreven recht geldt bij elk
wettelijk beletsel, derhalve zowel als het beletsel aan
de zijde of in de risicosfeer van de opdrachtgever is
gelegen als wanneer dit aan de zijde of in de
risicosfeer van Van der Stelt is gelegen.
Het onder 21.1 omschreven recht geldt zowel bij een
beletsel dat geacht moet worden van meet af aan
aanwezig te zijn geweest als bij een beletsel dat zich
na het aangaan van de overeenkomst voordoet door
een wijziging van omstandigheden of door een
wetswijziging.
Bij een ontbinding als onder 21.1 omschreven is Van
der Stelt nooit gehouden tot schadevergoeding aan
opdrachtgever.
VERTRAGINGSKOSTEN
Van der Stelt is gerechtigd de kosten in rekening te
brengen aan opdrachtgever die ontstaan doordat de
uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of
uitgesteld door een oorzaak gelegen in de risicosfeer
van opdrachtgever, zoals het niet (tijdig) verstrekken
van informatie of instructies of het niet (tijdig)
verlenen van toegang tot de plek van uitvoering.
De onder 21.1 bedoelde kosten omvatten in ieder
geval kosten uit renteverlies en kosten voor het door
uitstel of vertraging onnodig beschikbaar houden van
materiaal, opslagruimte en/of personeel.

23.
23.1

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Van der Stelt behoudt zich nadrukkelijk alle rechten
voor op door haar verstrekte offertes, prijslijsten,
tekeningen, berekeningen, modellen, en soortgelijke
documenten, al dan niet elektronisch/digitaal
aangeleverd. Deze blijven eigendom van Van der
Stelt. De verstrekking houdt in geen geval overdracht
van
auteursrechten
of
andere
intellectuele
eigendomsrechten in. Verspreiding, openbaarmaking
en/of verveelvoudiging is zonder toestemming van
Van der Stelt niet toegestaan.

24.
24.1

HOOFDELIJKHEID
Indien
met
opdrachtgever
meerdere
(rechts)personen worden aangeduid zijn deze
hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de
overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

25.
25.1

INCASSOKOSTEN
Indien de opdrachtgever in verzuim is met de
nakoming van zijn verplichtingen dan komen alle
kosten die in redelijkheid zijn gemaakt voor
voldoening buiten rechte voor rekening van
opdrachtgever. De vergoeding zal betreffen alle in
werkelijkheid gemaakte kosten met - in geval van
een te vorderen geldsom - een minimum van 15%
van de hoofdsom.

26.
26.1

ONGELDIGHEID.
Indien enige bepaling van deze algemene
voorwaarden om welke reden dan ook nietig is,
blijven de voorwaarden voor het overige van kracht
en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe
bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud
van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk
benadert.

27.
27.1

RECHTSKEUZE
Op de overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.

28.
28.1

GESCHILLENBESLECHTING
Indien uit de overeenkomst en/of deze algemene
voorwaarden enig geschil tussen Van der Stelt en
opdrachtgever voortvloeit zal dit worden voorgelegd
aan de burgerlijke rechter of na instemming van
beide partijen daartoe, bij het Arbitrage Instituut voor
Agrarisch Recht te Wageningen, overeenkomstig het
arbitragereglement van de Stichting Instituut voor
Agrarisch Recht.

Deze algemene voorwaarden zij gedeponeerd bij de
rechtbank te Haarlem onder nummer 7/2004
en worden op eerste verzoek direct gratis toegezonden door
Van der Stelt B.V.

