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(Versie 21-01-2019 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel)
Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden voor inkoop grondstoffen
Boskalis Nederland B.V. (hierna: ‘Algemene
Inkoopvoorwaarden’) worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. ‘Boskalis’: de gebruiker van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden, te weten Boskalis Nederland B.V. gevestigd
aan Waalhaven O.z. 85, Havennummer 2204, 3087 BM te
Rotterdam, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Rotterdam
onder nummer 24143025 en/of één of meer van haar
dochtermaatschappijen, respectievelijk een combinatie waarin
door die vennootschap(pen) wordt deelgenomen;
b. ‘Verkoper’: de rechtspersoon die Grondstoffen verkoopt;
c. ‘Overeenkomst’: de wilsovereenstemming tussen Boskalis en
Verkoper over de koop van Grondstoffen ;
d. ‘Principaal’: de partij die met Boskalis een
(hoofd)aannemingsovereenkomst heeft gesloten ter zake waarvan
(dan wel ter zake van een onderdeel waarvan) de Overeenkomst
tussen Verkoper en Boskalis wordt afgesloten;
e. ‘Grondstoffen’: alle ter uitvoering van de Overeenkomst te
leveren primaire en secundaire grondstoffen, zoals zand, grind,
klei, baggerspecie en bouwstoffen;
f. ‘Aannemingsovereenkomst’: de wilsovereenstemming voor de
realisatie van een project tussen Principaal c.q. een derde partij en
Boskalis.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van
Grondstoffen.
2.2 De algemene voorwaarden van de Verkoper, onder welke
benaming dan ook, zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn alleen
geldig indien nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Het
aanvaarden van een afwijking van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden, waaronder ook begrepen het eventueel
accepteren van algemene voorwaarden van Verkoper, brengt niet
met zich mee dat die afwijkingen ook op andere overeenkomsten
met Verkoper van toepassing (zullen) zijn.
2.4 In het geval één of meerdere bepalingen in deze Algemene
Inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in
deze Algemene Inkoopvoorwaarden volledig van kracht. In plaats
van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een
bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
2.5 Ingeval van strijd tussen bepalingen in deze Algemene
Inkoopvoorwaarden en de (overige) bepalingen in de
Overeenkomst, prevaleren de (overige) bepalingen in de
Overeenkomst.
Artikel 3 Offerte en Overeenkomst
3.1 Een aanvraag van Boskalis tot het uitbrengen van een offerte
is vrijblijvend. Alle kosten gemoeid met het opstellen van een
offerte / aanbieding zijn voor rekening van de Verkoper. Een
offerte van Verkoper is onherroepelijk, tenzij Verkoper uitdrukkelijk
schriftelijk in de offerte heeft gesteld dat deze herroepbaar is.
3.2 Verkoper is verplicht Boskalis te wijzen op onjuistheden of
onvolkomenheden in de Overeenkomst, indien en voor zover deze
voor hem kenbaar zijn. In het geval Verkoper niet dan wel te laat
voldoet aan de in dit artikel omschreven waarschuwingsplicht
verliest hij het recht op enige schadevergoeding.
3.3 De Overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden
begrepen schriftelijke wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is
eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is gekomen.
3.4 Onder de Overeenkomst worden, zonder enig recht op
bijbetaling, mede verstaan alle werkzaamheden die naar de aard
van de Opdracht tot de Overeenkomst behoren.

3.5 Elke Overeenkomst wordt ontbonden indien het werk
opgenomen in de Aannemingsovereenkomst, in verband waarmee
de Overeenkomst tot stand is gekomen, geen doorgang vindt.
3.6 Bij uitstel van de aanvang van het werk, in verband waarmee
de Overeenkomst tot stand is gekomen, blijft Verkoper tot 2
maanden na het tijdstip, waarop door hem ingevolge de
Overeenkomst de Grondstoffen moesten worden geleverd, aan de
Overeenkomst gebonden zonder dat partijen deswege jegens
elkaar tot enige schadevergoeding gehouden zijn. De
Grondstoffen dienen door Verkoper voor Boskalis beschikbaar te
blijven en op de eigen locatie behouden te blijven. Boskalis heeft
in dit artikel bedoelde geval het recht om na verloop van deze
twee maanden door een enkele schriftelijke kennisgeving aan
Verkoper de opdracht te annuleren c.q. de Overeenkomst te
ontbinden, zonder deswege ook in dit geval tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
3.7 Verkoper dient voor zijn rekening zorg te dragen voor de tijdige
verkrijging van voor de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijke toestemmingen, vergunningen of licenties en voor
naleving van daarin of daarbij gestelde voorwaarden. Indien niet
wordt voldaan aan enige verplichting uit dit artikel is uitsluitend
Verkoper aansprakelijk. Verkoper vrijwaart Boskalis voor alle
schade en kosten die uit het niet voldoen van Verkoper
voortvloeien.
Artikel 4 Levering en leveringstermijnen
4.1 Levering vindt plaats conform de in de Overeenkomst
genoemde voorwaarden op een in de Overeenkomst vermelde
locatie.
4.2 Leveringen kunnen geschieden op de volgende wijze:
a) “Af bedrijf”: de levering van de Grondstoffen van winwerktuig, de
verladingsinstallatie, het opslagterrein of het depot van Verkoper,
deze hierna gezamenlijk te noemen: de Leveringsplaats;
b)”Franco voor de wal”: de levering van Grondstoffen per schip van
of vanwege Verkoper vóór een loswal;
c)”Franco op de wal”: de levering van Grondstoffen per schip van
of vanwege Verkoper op een loswal;
d)”Franco werk”: de levering van Grondstoffen op de door Boskalis
aangewezen plaats van lossing, anders dan onder sub a, b of c.
4.3 Het moment van leveren is afhankelijk van de gekozen
leveringswijze onder 4.2. Als tijdstip van levering gelden de
volgende momenten.
a) “Af bedrijf”: het moment waarop de te leveren Grondstof in het
laadruim valt van het daartoe door of namens Boskalis ter belading
aangeboden transportmiddel dan wel, indien dat eerder is, het
moment waarop Boskalis de levering heeft aanvaard;
b)”Franco voor de wal”: het moment waarop Boskalis begint met
het lossen van de Grondstoffen vanuit het laadruim van het schip
van Verkoper dan wel, indien dat eerder is, het moment waarop
Boskalis de levering heeft aanvaard;
c)”Franco op de wal”: het moment waarop Verkoper de
Grondstoffen op de loswal heeft gelost dan wel, indien dat eerder
is, het moment waarop Boskalis de levering heeft aanvaard;
d) “ Franco werk”: het moment waarop Verkoper de Grondstoffen
heeft gelost op de door Boskalis aangegeven locatie dan wel,
indien dat eerder is, het moment waarop Boskalis de levering heeft
aanvaard.
4.4 Bij overschrijding van leveringstermijnen opgenomen in de
Overeenkomst en/of het vast te stellen schema zal de Verkoper
zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn.
4.5 Indien Boskalis, om welke reden dan ook, het wenselijk acht de
Grondstoffen op een later dan de overeengekomen datum te laten
leveren is Verkoper verplicht hieraan gehoor te geven zonder dat
hierdoor recht op bijbetaling ontstaat. Wanneer Boskalis het, om
welke reden dan ook, wenselijk acht dat de Grondstoffen op een
eerdere dan de overeengekomen datum worden geleverd zal de
Verkoper alles in het werk stellen om aan dit verzoek te voldoen.
Artikel 5. Transportdocument
5.1 Iedere vracht dient vergezeld te gaan van een door Verkoper
volledig ingevuld (digitaal) transportdocument, inclusief alle
vereiste handtekeningen van Verkoper en transporteur.
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5.2 Direct bij het lossen van de Grondstoffen dient Verkoper een
(digitale) afleveringsbon aan te bieden, teneinde die door een
daartoe vanwege Boskalis gemachtigde voor akkoord te doen
ondertekenen. Ondertekening impliceert geen goedkeuring van de
geleverde Grondstoffen door Boskalis en ontslaat Verkoper niet
van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze
voortvloeien uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst en deze
voorwaarden.
Artikel 6 Hoeveelheden en onjuistheden
6.1 In de Overeenkomst zijn de Grondstoffen bij benaderingen
gegeven. Partijen zijn ermee bekend dat de daadwerkelijk
geleverde hoeveelheid Grondstoffen hiervan kan afwijken.
6.2 De hoeveelheden van de geleverde Grondstoffen worden
bepaald in het (transport)middel waarmee de Grondstoffen worden
geleverd. De hoeveelheden worden uitgedrukt in losse m³, vaste
m³, beun m³ of tonnen. De hoeveelheid wordt door Verkoper bij het
laden van het vervoersmiddel op het (digitale) transportdocument
vermeld. Bij betreding van de afleverlocatie wordt deze
hoeveelheid door Boskalis of een door Boskalis aangewezen
derde gecontroleerd.
6.3 Indien tijdens of na levering mocht blijken dat het verschil in
opgegeven en geleverde hoeveelheden meer afwijkt dan in de
branche voor de betreffende grondstof normaal is, dan is Boskalis
of de door Boskalis aangewezen derde gerechtigd de aanvoer te
staken. Afrekening vindt, ook bij verdere voortgang van de
levering, plaats conform de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid.
6.4 Bij een geschil betreffende de hoeveelheid geldt de
hoeveelheidbepaling van/namens Boskalis, tenzij de hoeveelheid
is bepaald door een beëdigd ijkmeester, geijkte weegbrug of
landmeter. In dat geval geldt de hoeveelheid zoals bepaald door
de ijkmeester, geijkte weegbrug of landmeter.
6.5 Bij afwijkende hoeveelheden wordt een correctie op het
transportdocument schriftelijk (digitaal) vastgelegd.
Artikel 7. Kwaliteit/hoedanigheid
7.1 Verkoper is ermee bekend dat Boskalis de Grondstoffen
aanschaft ter verwerking in een project. Verkoper garandeert dat
de Grondstoffen
a. beantwoorden aan afgesproken normen uit de Overeenkomst;
b. na het onderzoek voor de kwalificatie, al dan niet uitgevoerd
door of namens Boskalis, niet meer zijn vermengd, verontreinigd,
bewerkt en dat er geen ander materiaal is toegevoegd;
c. in dezelfde staat bij het project zullen worden geleverd als
waarin deze verkeerden tijdens het onderzoek voorafgaand de
kwalificatie;
d. volgens de eisen van het vigerende Besluit Bodemkwaliteit zijn
gekeurd en getoetst.
7.2 Indien en voor zover de kwaliteit c.q. hoedanigheid van de
Grondstoffen niet uitdrukkelijk is overeengekomen kan Boskalis
aanspraak maken op een kwaliteit c.q. hoedanigheid in
overeenstemming met hetgeen in de branche van de betrokken
Grondstof normaal en gebruikelijk is.
7.3 De door Verkoper te leveren Grondstoffen dienen in het kader
van Besluit Bodemkwaliteit te zijn voorzien van een milieu
hygiënische verklaring en -indien overeengekomen- tevens van
een civieltechnische verklaring. Alle door het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaringen zullen (na
administratieve verificatie) door Boskalis worden geaccepteerd.
Indien tijdens de administratieve verificatie de milieu hygiënische
en/of indien van toepassing de civieltechnische verklaring in de
ogen van Boskalis niet voldoet, zal Boskalis de verklaring alsnog
weigeren.
7.4 Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische,
veiligheids-, kwaliteits- en/of andere voorschriften en/of
documenten die niet bij de Overeenkomst zijn gevoegd, worden
partijen geacht deze te kennen.
Artikel 8 Keuring
8.1 Boskalis, dan wel een door Boskalis aan te wijzen derde kan
vóór acceptatie de Grondstoffen uitsluitend ter keuring in ontvangst

nemen, teneinde te beoordelen/controleren of de Grondstoffen
voldoen aan de overeengekomen kwaliteit c.q. hoedanigheid.
8.2 Indien de Boskalis, dan wel een door Boskalis aan te wijzen
derde, de Grondstoffen wenst te keuren, zal Boskalis dit kenbaar
maken aan Verkoper.
8.3 Boskalis of een door Boskalis aan te wijzen derde zal de
keuring zo spoedig mogelijk uitvoeren, doch uiterlijk voor de
vermenging van de Grondstoffen.
8.4 Indien blijkt dat de Grondstoffen na keuring aan de kwaliteit
c.q. hoedanigheid voldoen, dan wel als Boskalis afziet van de
mogelijkheid tot keuring, zal deze de Grondstoffen onverwijld
aanvaarden.
8.5 De kosten van een inspectie, een keuring of een beproeving
zijn voor rekening van Boskalis, tenzij de Grondstoffen worden
afgekeurd. Bij uitstel of herhaling van een inspectie, keuring of
beproeving komen de kosten die hiermee gemoeid zijn voor
rekening van degene aan wie het uitstel of herhaling is toe te
rekenen.
8.6 Wanneer uit controle blijkt dat de aangeboden Grondstoffen
niet voldoen aan artikel 7, dan laat Boskalis dit schriftelijk aan
Verkoper weten. Boskalis kan naar haar keuze:
a. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden
overeenkomstig artikel13 en de reeds gemaakte kosten bij
Verkoper in rekening brengen;
b. de Grondstoffen geheel of gedeeltelijk laten leveren dan wel
accepteren. Alle als gevolg van het niet voldoen aan de
specificaties te maken extra kosten, waaronder die van naar haar
redelijk oordeel noodzakelijke extra werkzaamheden, komen ten
laste van de Verkoper;
c. dat deel van het geleverde wat is afgekeurd laten vervangen
door producten die wel voldoen aan de overeengekomen
hoedanigheid;
8.7 Indien de Grondstoffen reeds geheel of gedeeltelijk geleverd
zijn dient Verkoper binnen een week nadat Boskalis de keuze
onder 8.6 schriftelijk aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt, de
Grondstoffen op eigen kosten te verwijderen. Na het verstrijken
van deze termijn is Boskalis gerechtigd zonder nadere in gebreke
stelling op kosten van Verkoper de grond te laten reinigen of
storten of af te voeren naar een andere wettelijk toegestane
locatie.
Artikel 9 Prijzen
9.1 De in de Overeenkomst vermelde prijzen zijn vast voor de duur
van de Overeenkomst en luiden in euro’s. Deze prijzen zijn
exclusief belasting - waaronder BTW - en andere heffingen en/of
belastingen van overheidswege. De afgegeven prijzen omvatten
alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van
de Verkoper.
9.2 Prijsstijgingen zijn en blijven voor rekening van de Verkoper,
ook na het tot stand komen van de Overeenkomst. Dit ongeacht de
periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de
Overeenkomst en de uitvoering daarvan.
Artikel 10 Betaling
10.1 De betalingen zullen geschieden nadat, voor zover van
toepassing, aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:
a. de Grondstoffen zijn geleverd en indien van toepassing
goedgekeurd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8;
b. door Boskalis is een factuur ontvangen die vergezeld gaat van
een door Boskalis verstrekte opdrachtbon, welke wordt verstrekt
nadat Boskalis het voor akkoord getekend (digitale)
transportdocument, met eventuele correctie conform artikel 6.5,
heeft ontvangen.
10.2 Nadat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan zal
Boskalis, behoudens haar toekomende (opschortings)rechten, de
betaling doen binnen de in de Overeenkomst genoemde termijn
dan wel bij gebreke van een zodanig overeengekomen termijn
binnen 45 dagen na dat tijdstip.
10.3 Boskalis mag te allen tijde de door haar in verband met de
Overeenkomst aan de Verkoper verschuldigde bedragen
verrekenen met alle tegenvorderingen die Boskalis en/of (een) aan
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haar gelieerde partij(en) heeft op Verkoper en/of (een) aan
Verkoper gelieerde partij(en).
10.4 Bij het niet nakomen van zijn verplichtingen door Verkoper of
afkeuring (bij een deel) van de Grondstoffen is Boskalis gerechtigd
de betalingsverplichting op te schorten.
10.5 Indien Boskalis een betaling ten onrechte niet tijdig aan
Verkoper voldoet, heeft Verkoper recht op de wettelijke rente als
bedoeld in artikel 6:119BW.
10.6 Verkoper is niet gerechtigd zich jegens Boskalis op enig
opschortingsrecht of verrekening te beroepen.
Artikel 11 Verzekeringen
11.1 Verkoper is verplicht zich ter afdekking van de bij verkoop en
levering van de Grondstoffen verbonden risico’s adequaat te
verzekeren en zich voor de duur van de Overeenkomst en levering
verzekerd te houden.
11.2 Verkoper heeft de plicht op eerste verzoek van Boskalis
inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
Artikel 12 Wijzigingen
12.1 Verkoper is in redelijkheid gehouden om - uitsluitend - op
verzoek van Boskalis veranderingen in de Overeenkomst uit te
voeren, die naar oordeel van de Verkoper (technisch) mogelijk zijn.
Wanneer een dergelijk verzoek een wijziging in de prijs en/of
levertijd met zich meebrengt, wordt deze wijziging door de
Verkoper ten spoedigste doch uiterlijk binnen één week schriftelijk
aan Boskalis kenbaar gemaakt. Na de hiervoor genoemde termijn
vervalt het recht op enige aanpassing van de prijs en/of levertijd.
12.2 Leidt de wijziging in de Overeenkomst tot een nieuwe prijs
en/of levertijd, dan heeft Boskalis het recht om ongewijzigde, dan
wel een voor haar aanvaardbare gewijzigde uitvoering van de
Overeenkomst te verlangen dan wel de Overeenkomst onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In het laatste geval is Boskalis
slechts gehouden de directe schade, niet zijnde vermogens/vertragingsschade te vergoeden.
Artikel 13 Beëindiging
13.1 Indien Verkoper een tekortkoming in de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, na een
ingebrekestelling niet binnen de daartoe gestelde termijn hersteld,
is Boskalis gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
beëindigen. Niet vereist is dat de tekortkoming toerekenbaar is.
13.2 Boskalis is bevoegd de Overeenkomst eenzijdig te
beëindigen zonder ingebrekestelling en zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn, indien:
a. Boskalis gegronde reden heeft te vrezen dat de Verkoper,
ondanks een eventuele zekerheidsstelling, de verplichtingen niet
zal nakomen.
b. indien ten aanzien van de Verkoper faillissement of surseance
van betaling is aangevraagd of wordt verleend;
c. de onderneming van Verkoper wordt ontbonden, geliquideerd of
stilgelegd;
d. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van
het vermogen van Verkoper;
e. Verkoper of door hem ingeschakelde medewerkers of
leveranciers handelen in strijd met artikel 17.
f. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan
wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 De vorderingen die Boskalis ten gevolge van de beëindiging
van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief haar
eventuele vordering tot de vergoeding van schade en kosten, zijn
terstond en geheel opeisbaar.
13.4 Bij beëindiging op grond van lid 1 of 2 heeft Boskalis de
mogelijkheid bij de reeds door Verkoper geleverde Grondstoffen te
behouden tegen een (achteraf) overeen te komen redelijke
vergoeding.

13.5 De wederpartij van Boskalis is verplicht (een aanvraag van)
faillissement en/of (een dreiging van) beslaglegging onverwijld
schriftelijk aan Boskalis te melden.
13.6 Boskalis mag de Overeenkomst op elk moment zonder
opzegtermijn en zonder opgave van redenen tussentijds
beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de
Verkoper. In dat geval is Boskalis aan Verkoper uitsluitend een
vergoeding verschuldigd voor de reeds geleverde Grondstoffen.
Indien Boskalis kiest voor ontbinding van de overeenkomst is
uitsluitend een vergoeding verschuldigd voor de in redelijkheid
gemaakte kosten van vervoer van de Grondstoffen.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Verkoper is volledig aansprakelijk voor schade die direct of
indirect het gevolg is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomen van een verplichting uit de Overeenkomst of
enig andere contractuele of niet-contractuele verplichting jegens
Boskalis.
14.2 De Verkoper vrijwaart Boskalis voor alle aanspraken van haar
Principalen en/of derden verband houdende met (gebreken aan)
de Grondstoffen en/of de (gebrekkige) uitvoering van deze
Overeenkomst voor welke Boskalis of de door haar ingeschakelde
hulppersonen aansprakelijk zijn te houden, hoe ook genaamd.
14.3 Boskalis accepteert geen enkele schadebeperking dan wel
schade-uitsluiting van de Verkoper. Boskalis wijst hiermee een
dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de hand.
Verkoper aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk.
14.4 Behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of
grove schuld van Boskalis is deze niet aansprakelijk voor enige
schade van Verkoper, zijn personeelsleden, zijn ondergeschikten
als bedoeld in artikel 6:170 Burgerlijk Wetboek of zijn nietondergeschikten als bedoeld in artikel 6:171 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 15 NINA (No Injuries, No Accidents)
15.1 Boskalis hanteert het veiligheidsregime “NINA” (No Injuries,
No Accidents). De wederpartij van Boskalis is gedurende de
uitvoering van de Overeenkomst onderworpen aan het
veiligheidsregime “NINA” en draagt er zorg voor dat al zijn
personeel op de hoogte is van en zich zal gedragen naar het
veiligheidsregime “NINA”. Het veiligheidsregime “NINA” kan
worden geraadpleegd op de website www.boskalis.com.
Artikel 16 Geheimhouding
16.1 Verkoper is gehouden tot geheimhouding tegenover derde(n)
van alle informatie c.q. gegevens, afkomstig van Boskalis, die
Verkoper in het kader van de Overeenkomst ter kennis zijn of
worden gebracht.
Artikel 17 Verbod tot het doen van aanbiedingen e.d. aan
Principaal
17.1 Verkoper zal zich, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Boskalis, algeheel onthouden van het
rechtstreeks of door tussenkomst van derden doen van
prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de Principaal van Boskalis
betreffende leveringen en/of zaken die te beschouwen zijn als een
uitbreiding of wijziging van de Overeenkomst.
Artikel 18 Verbod van cessie
18.1 Het is Verkoper niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Boskalis om vorderingen die Verkoper uit hoofde
van de Overeenkomst heeft of zal verkrijgen, aan derden te
cederen, te verpanden of anderszins over te dragen. Ten aanzien
van deze vorderingen is overdraagbaarheid uitgesloten als
bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW, welke uitsluiting
goederenrechtelijke werking heeft.
Artikel 19 Geschillen en toepasselijk recht
19.1 Alle geschillen tussen partijen die verband houdende met de
Overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden
en niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden
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beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in
overeenstemming met de regelen beschreven in de Statuten van
de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals deze luiden 3
maanden voor de dag van totstandkoming van de Overeenkomst.
Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van partijen om bij de
bevoegde burgerlijke rechter in kort geding alsmede voor het
nemen van conservatoire maatregelen een zaak aanhangig te
maken.
19.2 In afwijking van de statuten zal het scheidgerecht bestaan uit
drie leden en zal de voorzitter behoren tot de leden-jurist van het
College van Arbiters. Het scheidsgerecht zal beslissen naar de
regelen des rechts.
19.3 In afwijking van lid 1 heeft Boskalis het recht een geschil te
doen beslechten op de wijze zoals in de overeenkomst tussen
Boskalis en haar Principaal is voorzien ten aanzien van eventuele
geschillen tussen Boskalis en haar Principaal.
19.4 Op de Overeenkomst, alsmede op alle nadere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn
of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in
het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de wederpartij
van Boskalis aldaar woonplaats heeft dan wel aldaar gevestigd is.
Artikel 20. Slotbepalingen
20.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn beschikbaar via de
website http://nederland.boskalis.com en gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel. Bij versies van deze Algemene
Inkoopvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands
prevaleert de Nederlandse tekst. Een exemplaar van deze
Algemene Inkoopvoorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek
kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.
20.2 De bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden laten
de rechten van Boskalis op grond van de wet onverlet.
20.3 Bepalingen uit de Overeenkomst of deze Algemene
Inkoopvoorwaarden die naar hun aard de strekking hebben ook na
beëindiging van de Overeenkomst van kracht te blijven, behouden
hun gelding na beëindiging van de Overeenkomst.
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