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(Versie 21-01-2019 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel)
Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden voor verkoop grondstoffen
Boskalis Nederland B.V. (hierna: ‘Algemene
Verkoopvoorwaarden’) 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
Verkoopvoorwaarden, 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. ‘Koper’: de rechtspersoon die Grondstoffen koopt;
c. ‘Overeenkomst’: de wilsovereenstemming tussen Boskalis en
Koper 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 Boskalis en Koper 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 Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op
alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van
Grondstoffen.
2.2 De algemene voorwaarden van de Koper, onder welke
benaming dan ook, zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn
alleen geldig indien nadrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
Het aanvaarden van een afwijking van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden, waaronder ook begrepen het eventueel
accepteren van algemene voorwaarden van Koper, brengt niet met
zich mee dat die afwijkingen ook op andere overeenkomsten met
Koper van toepassing (zullen) zijn.
2.4 In het geval één of meerdere bepalingen in deze Algemene
Verkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in
deze Algemene Verkoopvoorwaarden 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
Verkoopvoorwaarden en de (overige) bepalingen in de
Overeenkomst, prevaleren de (overige) bepalingen in de
Overeenkomst.
Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomst
3.1 Elke aanbieding van Boskalis is vrijblijvend, tenzij in de
aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald, en
gebaseerd op gegevens, bescheiden, tekeningen e.d. die bij een
verzoek om aanbieding verstrekt zijn door of vanwege de Koper.
Koper staat in voor de door hem verstrekte gegevens.
3.2 Met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt
voor alle aanbiedingen van Boskalis een geldigheidsduur van 30
dagen, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is
bepaald.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie voor afroep van
de Grondstoffen wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen
slechts als richtprijs te worden gehanteerd. De daadwerkelijk door
Boskalis te factureren prijs van de totaal geleverde Grondstoffen
zal (naderhand) aan Koper worden gefactureerd.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Boskalis niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Kennelijke fouten, verschrijvingen of vergissingen in offertes,
aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en tekeningen
binden Boskalis niet.
3.6 De Overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden
begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is eerst bindend
indien deze schriftelijk tot stand is gekomen.
3.7 Door of namens Boskalis verstrekte documentatie,
verwerkings- en/of andere adviezen zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.
Artikel 4. Levering
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 Boskalis of
een andere door Boskalis aan te wijzen locatie, deze hierna
gezamenlijk te noemen: de Leveringsplaats;
b)”Franco voor de wal”: de levering van Grondstoffen per schip van
of vanwege Boskalis vóór een loswal;
c)”Franco op de wal”: de levering van Grondstoffen per schip van
of vanwege Boskalis op een loswal;
d)”Franco werk”: de levering van Grondstoffen op de door Koper
aangewezen plaats van lossing, anders dan onder sub a, b of c.
4.3 Het moment van leveren en de locatie van levering zijn
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 Koper ter belading
aangeboden transportmiddel dan wel, indien dat eerder is, het
moment waarop Koper de levering heeft aanvaard of geacht wordt
de levering te hebben aanvaard;
b)”Franco voor de wal”: het moment waarop Koper begint met het
lossen van de Grondstoffen vanuit het laadruim van het schip van
Boskalis dan wel, indien dat eerder is, het moment waarop Koper
de levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben
aanvaard. Indien geen exacte plaats van levering is
overeengekomen, kan levering geschieden voor de dichtstbijzijnde
loswal aan voor Boskalis bereikbaar grootvaarwater. Indien wel
een exacte plaats van levering is overeengekomen maar deze
voor Boskalis niet of moeilijk bereikbaar is, is Boskalis gerechtigd
als plaats van levering te kiezen de dichtstbijzijnde wel bereikbare
plaats. Boskalis is gerechtigd alle schade die zij lijdt vanwege het
niet op de overeengekomen plaats en/of tijdstip te kunnen lossen,
op Koper te verhalen;
c)”Franco op de wal”: het moment waarop Boskalis de
Grondstoffen op de loswal heeft gelost dan wel, indien dat eerder
is, het moment waarop Koper de levering heeft aanvaard of geacht
wordt de levering te hebben aanvaard. Indien lossing op de door
Koper aangewezen plaats en/of overeengekomen tijdstip niet
mogelijk is, dient Koper dit terstond aan Boskalis te melden en een
andere losplaats aan te wijzen, waar binnen een halve dag wel
lossing mogelijk is. Indien Koper nalaat een andere losplaats aan
te wijzen heeft Boskalis aan haar verplichting voldaan door de
Grondstoffen te lossen op een plaats zo dicht mogelijk bij de
overeengekomen plaats van lossing. Boskalis is gerechtigd alle
schade die zij lijdt vanwege het niet op de overeengekomen plaats
en/of tijdstip te kunnen lossen, op Koper te verhalen;
d) “ Franco werk”: het moment waarop Boskalis de Grondstoffen
heeft gelost op de door Koper aangegeven locatie dan wel, indien
dat eerder is, het moment waarop Koper de levering heeft
aanvaard of geacht wordt de levering te hebben aanvaard. Indien
het voor Boskalis niet mogelijk of moeilijk is de Grondstoffen te
leveren op de aangewezen plaats en/of tijdstip, is Boskalis
gerechtigd de Grondstoffen te leveren op de dichtstbijzijnde voor
Boskalis bereikbare plaats. Boskalis is gerechtigd alle schade die
zij lijdt vanwege het niet op de overeengekomen plaats en/of
tijdstip te kunnen lossen, op Koper te verhalen.
4.4 Boskalis is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
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Artikel 5. leveringstermijnen
5.1 De levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare
overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling
noodzakelijk zijn.
5.2 Bij overschrijding van een leveringstermijn heeft Koper geen
recht op vergoeding van schade van welke aard dan ook,
behoudens in geval van opzet of grove schuld door Boskalis.
5.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst geldende omstandigheden. Indien vertraging
ontstaat ten gevolge van wijziging van deze omstandigheden, door
een gebeurtenis die buiten de macht van Boskalis ligt en niet aan
haar kan worden toegeschreven, wordt de levertijd zodanig
verlengd, als alle omstandigheden in aanmerking genomen,
redelijk is.
5.4 Boskalis heeft het recht indien door omstandigheden buiten de
wil van Boskalis de Grondstoffen niet (tijdig) naar de plaats van
bestemming kunnen worden vervoerd, of daar kunnen worden
afgeleverd, de Grondstoffen voor rekening en risico van de Koper
op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had
levering plaatsgevonden.
5.5 Koper is verplicht de Grondstoffen af te nemen op c.q. binnen
de in de Overeenkomst genoemde leveringstijdstippen c.q.
leveringstermijnen. Door het niet tijdig afnemen binnen de
overeengekomen tijdstippen of termijnen is Koper van rechtswege
in verzuim.
Artikel 6. Transportdocument
6.1 Iedere vracht dient vergezeld te gaan van een door Boskalis
volledig ingevuld (digitaal) transportdocument, inclusief alle
vereiste handtekeningen van Koper, Boskalis en transporteur.
Artikel 7. Hoeveelheden
7.1 Als in de Overeenkomst hoeveelheden worden genoemd, zijn
deze bij benadering gegeven. Partijen zijn ermee bekend dat de
daadwerkelijk geleverde hoeveelheid Grondstoffen hiervan kan
afwijken.
7.2 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 Boskalis bij het
laden van het vervoersmiddel op het (digitale) transportdocument
vermeld. Bij betreding van de afleverlocatie wordt deze
hoeveelheid door de Koper gecontroleerd.
7.3 Afrekening vindt plaats conform de daadwerkelijk geleverde
hoeveelheid, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
7.4 Indien de afwijking in hoeveelheden een overbelading
veroorzaakt, draagt degene die deze belading heeft opgedragen
het risico voor de gevolgen van deze overbelading, zoals onder
andere de boetes van overheidsinstanties.
7.5 Bij een geschil betreffende de hoeveelheid geldt de
hoeveelheidbepaling van/namens Boskalis, tenzij de hoeveelheid
is bepaald door een beëdigd ijkmeester. In dat geval geldt de
hoeveelheid zoals bepaald door de ijkmeester, geijkte weegbrug of
landmeter.
Artikel 8. Kwaliteit/hoedanigheid
8.1 Indien en voor zover de kwaliteit c.q. hoedanigheid van de
Grondstoffen niet uitdrukkelijk is overeengekomen kan Koper
slechts aanspraak maken op een kwaliteit c.q. hoedanigheid in
overeenstemming met hetgeen in de branche van de betrokken
Grondstof normaal en gebruikelijk is.
8.2 Indien en voor zover omtrent de kwaliteit c.q. hoedanigheid is
overeengekomen dat deze conform een bepaald monster zal zijn,
geldt het monster ter vaststelling van de doorsneehoedanigheid
van de geleverde Grondstoffen. Geringe afwijkingen van de
kwaliteit c.q. hoedanigheid volgens monster die de
gebruiksmogelijkheid van de Grondstoffen niet wezenlijk
beïnvloeden, gelden niet als een gebrek in de Grondstoffen.

8.3 Indien en voor zover omtrent de kwaliteit c.q. hoedanigheid is
overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek (van een
Aannemingsovereenkomst) en/of dat de levering zal geschieden
op keuring en/of ten genoegen van Koper, Principaal of een
bouwdirectie, kan Koper daaraan slechts aanspraken ontlenen die
verder gaan dan hetgeen in de vorige leden is bepaald, indien en
voor zover die verdergaande aanspraken voortvloeien uit de
gebondenheid van Koper aan bestekbepalingen waarvan Koper de
inhoud schriftelijk en op tijd aan Boskalis heeft medegedeeld,
zodat Boskalis daarbij bij haar aanbieding rekening heeft kunnen
houden.
Artikel 9 Keuring
9.1 Koper, dan wel een door Koper aan te wijzen derde kan vóór
acceptatie de Grondstoffen uitsluitend ter keuring in ontvangst
nemen, teneinde te beoordelen/controleren of de Grondstoffen
voldoet aan de overeengekomen kwaliteit c.q. hoedanigheid.
9.2 Indien de Koper, dan wel een door Koper aan te wijzen derde,
de Grondstoffen wenst te keuren, zal de Koper dit kenbaar maken
aan Boskalis. Vervolgens zal de Koper, dan wel een door Koper
aan te wijzen derde, twee monsters nemen, waarvan één
exemplaar wordt verzegeld en voorzien van de handtekening van
de Koper, de locatie en datum van monstername.
9.3 Afhankelijk van de gekozen leveringswijze in 4.1 dient de
keuring op de volgende momenten plaats te vinden:
a) Bij levering “af bedrijf” per schip, “franco werk” per schip, “franco
voor de wal” en “franco op de wal” is koper verplicht om vóórdat
het geleverde vanuit het schip wordt gelost, het geleverde op
hoedanigheid te keuren en terzake eventueel bij deze inspectie
geconstateerde gebreken te reclameren. Gedurende één werkdag
na dat moment is koper nog gerechtigd te reclameren indien uit
een door koper gedurende die werkdag uitgevoerde keuring in de
producten gebreken worden geconstateerd die bij de in de vorige
zin bedoelde inspectie redelijkerwijs niet hebben kunnen blijken.
b) Bij levering “af bedrijf”' in vrachtauto's is koper verplicht vóór het
moment dat de vrachtauto het opslagterrein van verkoper heeft
verlaten en vóór het moment dat de laadbon of soortgelijk
document door de chauffeur is getekend, het geleverde op
hoedanigheid te inspecteren en terzake eventueel bij deze
inspectie geconstateerde gebreken te reclameren. Gedurende één
werkdag na dat moment is koper nog gerechtigd te reclameren
indien uit een door koper gedurende die werkdag uitgevoerde
keuring in de producten gebreken worden geconstateerd die bij de
in de vorige zin bedoelde inspectie redelijkerwijs niet hebben
kunnen blijken.
c) In geval van levering “franco werk” per vrachtauto dienen de in
dit artikel genoemde inspectie en keuring te worden uitgevoerd
vóórdat vermenging van de geleverde producten met materiaal
van andere herkomst of samenstelling of verwerking van de
producten heeft plaatsgevonden. De inspectie en het reclameren
naar aanleiding van de inspectie dienen te geschieden terstond na
lossing; de keuring en de reclamering naar aanleiding van de
keuring dienen te geschieden binnen één werkdag na het tijdstip
van lossing.
9.4 Wordt de keuring uitgevoerd nadat er vermenging heeft
plaatsgevonden dan zal Boskalis een negatief keuringsresultaat
niet accepteren.
9.5 Indien blijkt dat de Grondstoffen na keuring aan de kwaliteit
c.q. hoedanigheid voldoen, dan wel als de Koper afziet van de
mogelijkheid tot keuring, zal deze de Grondstoffen onverwijld
aanvaarden.
9.6 De kosten van een inspectie, een keuring of een beproeving
zijn voor rekening van Koper. 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.
Artikel 10. Gevolgen reclamering
10.1 Wanneer uit controle blijkt dat de ter overname aangeboden
Grondstoffen niet voldoen aan de in de Overeenkomst vermelde
specificaties, dan laat Koper schriftelijk aan Boskalis weten de
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Grondstoffen niet te accepteren. Na ontvangst door Boskalis van
deze reclamering zal het geleverde door een controleur van
Boskalis op de bezwaren worden gecontroleerd; het tijdstip van
deze controle wordt tijdig door Boskalis aan Koper medegedeeld.
10.2 Indien de controleur de bezwaren van Koper gegrond acht
kan Boskalis, naar haar keuze:
a. de Overeenkomst ontbinden, waarna het geleverde ter vrije
beschikking van Boskalis staat en deze gehouden is aan Koper
een schadevergoeding te betalen die beperkt blijft tot de door
Koper tevergeefs gemaakte vrachtkosten;
b. dat deel van het geleverde ten aanzien waarvan de bezwaren
gegrond werden geacht vervangen door producten die wel voldoen
aan de overeengekomen hoedanigheid;
c. de koopprijs voor het geleverde verminderen overeenkomstig
dat deel van het geleverde met betrekking tot welk de bezwaren
gegrond werden geacht. Boskalis is tot geen enkele andere of
verdergaande verplichting en/of schadevergoeding gehouden.
10.3 Indien de controleur van oordeel is dat de bezwaren van
Koper ongegrond zijn en Koper zich niet met dit oordeel kan
verenigen zullen Boskalis en Koper tezamen overgaan tot
aanwijzing van een erkend keuringsinstituut dat tot herkeuring van
het geleverde zal overgaan. Indien Koper en Boskalis niet binnen
24 uur nadat Koper te kennen heeft gegeven zich niet met het
oordeel van de controleur te kunnen verenigen tot aanwijzing van
een erkend keuringsinstituut zijn overgegaan, zal aanwijzing van
dit keuringsinstituut geschieden door de meest gerede partij.
10.4 De beslissing van het keuringsinstituut terzake de
hoedanigheid van het geleverde is voor beide partijen bindend.
10.5 Indien het keuringsinstituut vaststelt dat het geleverde aan de
overeengekomen hoedanigheid voldoet is Koper gehouden het
geleverde te aanvaarden. Boskalis is alsdan bevoegd op Koper te
verhalen alle schade die Boskalis lijdt ten gevolge van de
vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van de
door Koper gemaakte bezwaren en/of de herkeuring. De kosten
van de herkeuring door het keuringsinstituut komen alsdan ook ten
laste van Koper.
10.6 Indien het keuringsinstituut vaststelt dat het geleverde niet
aan de overeengekomen hoedanigheid voldoet, geldt voor
Boskalis hetgeen is bepaald in artikel 10.2. Alsdan komen de
kosten van de herkeuring door het keuringsinstituut voor rekening
van Boskalis.
10.7 Koper is, op straffe van verval van elke aanspraak jegens
Boskalis, gehouden de Grondstoffen waaromtrent Koper heeft
gereclameerd zorgvuldig te bewaren en deze producten niet te
verplaatsen en deze onaangetast te laten totdat de keuring door
het keuringsinstituut ten volle is afgerond en/of deze producten op
eerste verzoek van Boskalis aan de hiervoor genoemde controleur
van Boskalis en/of het keuringsinstituut ter beschikking te stellen.
10.8 Indien door Koper gebreken worden geconstateerd bij een
keuring terwijl het geleverde zich bevindt in of bevonden heeft in
door of vanwege Koper voor het vervoer of de vaart aangewende
voer- en vaartuigen dient Koper aannemelijk te maken dat die
gebreken reeds vóór de belading in die voer- of vaartuigen in de
geleverde Grondstoffen aanwezig waren.
Artikel 11: Prijzen
11.1 De in de Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s en
zijn exclusief belasting - waaronder BTW - en andere heffingen
en/of belastingen van overheidswege.
11.2 Boskalis is gerechtigd de prijzen op de facturen te verhogen
met een krediettoeslag, welke toeslag vervalt bij betaling van de
facturen binnen een daaromtrent op de facturen bepaalde termijn.
Artikel 12: Betaling
12.1 Alle facturen dienen te worden betaald binnen dertig dagen
na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Koper van rechtswege in
verzuim is. Op dat moment worden alle openstaande facturen van
Boskalis direct en volledig opeisbaar.
12.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de Koper vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan de rente op grond van artikel 6:119a BW,
te rekenen vanaf de vervaldag.

12.3 Voor het geval Boskalis haar vordering in een gerechtelijke
procedure, arbitrage en bindend advies daaronder begrepen,
aanhangig heeft gemaakt, is Koper gehouden de met deze
procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden,
onverminderd de aanspraken van Boskalis uit het vorige lid. Onder
de werkelijke kosten zijn onder meer begrepen de kosten van
advocaten, deurwaarders en procesgemachtigden alsmede het
aan arbiters of bindende adviseurs verschuldigde honorarium en
het vastrecht, voor zover deze een eventuele
proceskostenveroordeling op grond van artikel 56 e.v. van het
Wetboek van burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
12.4 Boskalis heeft bij gerede twijfel over de kredietwaardigheid
van de Koper het recht om gedurende de uitvoering van de
Overeenkomst c.q. voorafgaande aan de levering afdoende
zekerheid voor de betaling van haar vordering dan wel
vooruitbetaling te vorderen.
12.5 Alle aan Boskalis verschuldigde en genoemde bedragen
gelden zonder enig beroep op korting of verrekening op enige
(mogelijke) tegenvordering op Boskalis.
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Indien in de Overeenkomst is bepaald dat wordt geleverd
onder eigendomsvoorbehoud, blijven alle geleverde en nog te
leveren Grondstoffen uitsluitend eigendom van Boskalis, totdat alle
vorderingen die Boskalis op de Koper heeft of zal verkrijgen,
waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92
lid 2 BW, volledig zijn betaald.
13.2 Zolang de eigendom van de Grondstoffen niet op Koper is
overgegaan mag hij de zaken niet verwerken, vervreemden, in
gebruik geven aan derden of daarop enige vorm van zekerheid
vestigen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn
bedrijf. De Koper is verplicht op eerste verzoek van Boskalis mee
te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen
die Koper uit hoofde van doorlevering van de Grondstoffen op zijn
afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Worden de door Boskalis
geleverde Grondstoffen in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening verwerkt in of tot andere producten, dan zal
Koper daarop ten behoeve van Boskalis een pandrecht worden
gevestigd.
13.3 Koper is verplicht de Grondstoffen die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd niet te vermengen en met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Boskalis te
bewaren. Koper heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Grondstoffen en dient deze te
verzekeren tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s. Koper is
daarbij gehouden alle aanspraken op haar verzekeraars op eerste
verzoek onvoorwaardelijk aan Boskalis over te dragen.
13.4 Boskalis is gerechtigd de Grondstoffen die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Koper aanwezig
zijn terug te nemen indien de Koper in gebreke is met de nakoming
van zijn betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert
of dreigt te gaan verkeren. Koper zal Boskalis te allen tijde vrije
toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie
van de Grondstoffen en/of ter uitvoering van de rechten van
Boskalis.
13.5 Dit eigendomsvoorbehoud is mede bedongen met inbegrip
van schade ter zaken van eventueel te lijden wederverkoopverlies
en alle kosten die door Boskalis geleden worden als gevolg van de
niet-nakoming van de Overeenkomst.
13.6 Bovenstaande laat de overige aan Boskalis toekomende
rechten onverlet.
Artikel 14 Verzekeringen
14.1 Elk van de partijen 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.
14.2 Een partij heeft de plicht op eerste verzoek van Boskalis
inzage in de daartoe strekkende polis te geven.
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Artikel 15. Wijziging van de Overeenkomst
15.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat
het voor een behoorlijke levering van de Grondstoffen noodzakelijk
is hetgeen in de Overeenkomst is opgenomen te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
15.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst
financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben en/of een
wijziging in het tijdstip en de termijnen betekent, zal Boskalis de
Koper hierover inlichten.
15.3 Boskalis is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur
van de uitvoering van de Overeenkomst de prijs van de
Grondstoffen te verhogen, doch uitsluitend indien en voor zover de
verhoging de objectieve resultante is van een of meer kostprijs
bepalende elementen zoals de algemene prijsverhoging van de
Grondstoffen, overheidsheffingen, energie, valuta's e.d. Deze
verhoging geldt dan voor die delen van de Overeenkomst die, ten
tijde van die verhoging, nog niet zijn uitgevoerd. Boskalis zal deze
verhoging voor de (deel)leveringen waarop deze verhoging
betrekking heeft aan Koper meedelen.
Artikel 16 Overmacht
16.1 In geval van overmacht aan de zijde van Boskalis heeft
Boskalis het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht of
de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te
beëindigen, zonder dat Boskalis tot enige schadevergoeding
jegens Koper gehouden is.
16.2 Voor zover Boskalis ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is Boskalis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte separaat te declareren. De Koper is gehouden
deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
Overeenkomst.
16.3 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, het niet kunnen
nakomen van verplichtingen door omstandigheden buiten de wil
van partijen, zoals onder andere nationale gebeurtenissen,
natuurgeweld, staking of vervoersproblemen.
16.4 Indien de overmacht langer dan 6 maanden heeft geduurd
zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst (partieel) te
ontbinden. Ook dan is Boskalis niet gehouden tot het vergoeden
van enige schade.
Artikel 17 Ontbinding en opschorting
17.1 Boskalis is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten, of de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen of te
ontbinden, indien:
a. de Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet
volledig nakomt;
b. Boskalis gegronde reden heeft te vrezen dat de Koper, ondanks
een eventuele zekerheidsstelling, de verplichtingen niet zal
nakomen.
c. indien ten aanzien van de Koper faillissement of surseance van
betaling is aangevraagd of wordt verleend, dan wel indien Koper
een natuurlijk persoon is, een wettelijke schuldsaneringsregeling is
aangevraagd of van toepassing wordt verklaard;
d. de onderneming van Koper wordt ontbonden, geliquideerd of
stilgelegd;
e. executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van
het vermogen van Koper;
f. de condities op de leveringslocatie van Koper zodanig zijn dat
naar het oordeel van Boskalis de veiligheid van haar personeel of
door Boskalis ingeschakelde derden in het geding is;
g. 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.
17.2 De Koper is verplicht (een aanvraag van) faillissement en/of
(een dreiging van) beslaglegging onverwijld schriftelijk aan
Boskalis te melden.
17.3 De vorderingen die Boskalis ten gevolge van de opschorting,
beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst mocht hebben of
verkrijgen, inclusief haar eventuele vordering tot de vergoeding
van schade en kosten, zijn terstond en geheel opeisbaar.
In geval van opschorting of beëindiging heeft Boskalis het recht om
betaling te verlangen van de door haar ter uitvoering van de
Overeenkomst gereserveerde Grondstoffen zulks tegen de waarde
die daaraan in redelijkheid kan worden toegekend. Koper is voorts
verplicht om na betaling van het hiervoor opgenomen bedrag, de
daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
Boskalis het recht heeft deze zaken voor rekening en risico van de
Koper te doen opslaan, dan wel voor diens rekening te verkopen.
17.4 In geval de Koper na ontbinding van de Overeenkomst de
door hem van Boskalis ontvangen en nog niet verwerkte
Grondstoffen restitueert, geschiedt deze restitutie te allen tijde voor
zijn rekening en risico.
17.5 Koper is niet gerechtigd zich jegens Boskalis op enig
opschortingsrecht of verrekening te beroepen.
17.6 Koper is alleen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
indien:
a. indien ten aanzien van Boskalis faillissement of surseance van
betaling is aangevraagd of wordt verleend;
b. de onderneming van Boskalis wordt ontbonden, geliquideerd of
stilgelegd.
Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1 Boskalis is niet aansprakelijk voor mogelijke directe en/of
indirecte schade, waaronder gevolgschade en noodzakelijk
gemaakte kosten die Koper lijdt, zal lijden of maken bij de
uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van Boskalis.
18.2 De aansprakelijkheid van Boskalis bedraagt in ieder geval
niet meer dan de voor de Grondstoffen overeengekomen prijs (incl.
btw).
18.3 Elke aansprakelijkheid vervalt wanneer de Grondstoffen zijn
vermengd of (anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.
18.4 Koper vrijwaart Boskalis voor alle aanspraken van welke aard
ook die derden jegens Boskalis geldend mochten maken ter zake
van eventueel te lijden of geleden schade.
Artikel 19 Geheimhouding
19.1 Koper is gehouden tot geheimhouding tegenover derde(n)
van alle informatie c.q. gegevens, afkomstig van Boskalis, die
Koper in het kader van de Overeenkomst ter kennis zijn of worden
gebracht.
Artikel 20. Geschillen en toepasselijk recht
20.1 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
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.
20.2 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.
20.3 In afwijking van lid 1 heeft Boskalis het recht een geschil te
doen beslechten op de wijze zoals in de overeenkomst tussen
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Boskalis en haar Principaal is voorzien ten aanzien van eventuele
geschillen tussen Boskalis en haar Principaal.
20.4 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 21. Slotbepalingen
21.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar via de
website http://nederland.boskalis.com en gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel. Bij versies van deze Algemene
Verkoopvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands
prevaleert de Nederlandse tekst. Een exemplaar van deze
Algemene Verkoopvoorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek
kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.
21.2 De bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden
laten de rechten van Boskalis op grond van de wet onverlet.
21.3 Bepalingen uit de Overeenkomst of deze Algemene
Verkoopvoorwaarden 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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