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Artikel 1

: Definities

“Smals Dredging”: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Smals Dredging B.V., opgericht naar Nederlands
recht, gevestigd te Cuijk en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 08124001 en/ of de vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (“Gesellschaft mit beschränkter Haftung
“) Smals Dredging GmbH, opgericht naar Duits recht en gevestigd te
(49846) Hoogstede, Bondsrepubliek Duitsland aan de Kallerstraße
2a en /of de besloten vennootschap (“private limited
company”) Smals Dregding UK Ltd. opgericht naar Brits recht en
gevestigd (SP1 2LZ) Salisbury, Wiltshire, United Kingdom aan de
Crown Chambers, Bridge Street.”.

1.1

1.2 “Opdrachtgever”: elke natuurlijke persoon en/of rechtspersoon met wie
Smals Dredging onderhandelt over de totstandkoming van een
overeenkomst ten aanzien van een Producten/of een overeenkomst
ten aanzien van een Product sluit of heeft gesloten.
1.3 “Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden van Smals Dredging.
1.4 “Product”: alle zaken en/of diensten die door Smals Dredging worden
geleverd alsmede verricht.

Artikel 2

2.1

: Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen, waarbij Smals Dredging als opdrachtnemer,
onderaannemer, verkoper en/of leverancier vaneen Product, in het
bijzonder
als
uitvoerder
van
waterbouwkundigeen
baggerwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord, optreedt.

2.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken,
indien zulks schriftelijk is overeengekomen.
2.3

Toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 In geval van nietigheid, vernietiging of anderszins niet van
toepassing zijn van (een gedeelte van) één of meerdere bepaling(en)
van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen
onverkort van toepassing. In voorkomende gevallen wordt er zoveel
mogelijk gehandeld in lijn met de nietige, vernietigde of niet van
toepassing zijnde bepaling. Partijen treden in zo’n geval zo spoedig
mogelijk in overleg teneinde in de ontstane leemte te voorzien.

Artikel 3

3.1

: Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

Alle offertes van Smals Dredging zijn vrijblijvend, tenzij deze een
uitdrukkelijke termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes van Smals
Dredging zijn steeds maximaal vijfenveertig (45) dagen geldig, tenzij
anders is overeengekomen.

3.2

4.1

b.

c.

d.

e.
f.
g.

Door Smals Dredging genoemde prijzen zijn exclusief BTW
(voor zover van toepassing) en exclusief de kosten verbonden
aan mobilisatie en demobilisatie van materieel.
Tenzij anders is aangegeven zijn de aangeboden tarieven
exclusief haven-, liggelden, beloodsing en andere
gelijksoortige kosten.
De geoffreerde bedragen zijn gebaseerd op uitvoering van de
werkzaamheden gedurende normale werktijden als voorzien in
de op het moment van uitvoering van de opdracht geldende
Nederlandse cao Waterbouw.
De benodigde vergunningen / ontheffingen / toestemmingen /
meldingen worden door de Opdrachtgever verzorgd. Smals
Dredging aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid;
Opdrachtgever blijft niettemin te allen tijde gehouden tot verdere
uitvoering van de opdracht
De uitvoeringsperiode dient een –in overleg te bepalen
aaneengesloten periode te zijn.
Opdrachtgever zorgt voor voldoende gelegenheid voor aanvoer,
opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen.
Indien sprake is van baggerwerkzaamheden dient voor aanvang
en direct na beëindiging van de baggerwerkzaamheden voor
rekening van de Opdrachtgever een in- en uitmeting plaats te
vinden door een onafhankelijke –in gezamenlijk overleg door
Smals Dredging en de Opdrachtgever aan
te wijzen–
meetdienst.

3.3 Het aanbod als vervat in de offerte is één en ondeelbaar met
vorenbedoelde uitgangspunten en deze Algemene Voorwaarden en
kan derhalve enkel als zodanig integraal worden aanvaard.
Offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de Opdrachtgever aan
Smals Dredging verstrekt. Indien deze gegevens (zoals tekeningen en
overige gegevens zoals ligging kabels, buizen, leidingen en zinkers)
op enig moment incompleet of onjuist blijken te zijn, komen alle
daaruit voortvloeiende kosten en schadeposten voor rekening van de
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Smals Dredging tegen alle
aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met de
incomplete of onjuist verstrekte gegevens en Opdrachtnemer zal
Smals Dredging alle schade vergoeden die Smals Dredging lijdt als
gevolg van dergelijke aanspraken.

: Aanvulling/wijziging overeenkomst

Smals Dredging zal op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever alle
door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits
deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en de Opdrachtgever zich
schriftelijk bereid verklaart de opgegeven meerkosten te voldoen en er
naar oordeel van Smals Dredging geen aanwijzingen zijn dat
Opdrachtgever mogelijk in gebreke zal blijven met betaling hiervan.

Artikel 5

: Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW (voor zover van toepassing) en exclusief
de kosten van mobilisatie en demobilisatie van materieel, welke kosten
afzonderlijk in rekening worden gebracht.
5.2 De door Smals Dredging aangeboden prijzen en tarieven kunnen worden
geïndexeerd. Smals Dredging kan in dit kader besluiten dat er
maandelijks een indexering van de loon- en brandstofkosten
plaatsvindt op basis van de maandelijks door CROW gepubliceerde
indexeringen, met als peildatum de datum van de (eerste) offerte en
rekening houdende met het aandeel van het loon- en
brandstofkostenaandeel in de prijs. Als alternatief kan Smals Dredging
ertoe besluiten jaarlijks te aan de hand van de door het Centraal
Bureau voor de Statistiek gepubliceerde Consumentenprijsindex (CPI)
met als peildatum de datum van de (eerste) offerte.
5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 heeft Smals Dredging het recht
om tussentijds eenzijdig prijswijzigingen ten aanzien van een Product
door te voeren in geval zij door overheidsmaatregelen, gewijzigde
kwaliteits- en/of veiligheidsvoorschriften, rechterlijke uitspraken of
andere onvoorziene omstandigheden daartoe in redelijkheid wordt
genoodzaakt. Een dergelijke prijswijziging geeft de Opdrachtgever
nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6

: Aflevering/levertijd

6.1 De levertijd/opleveringstermijn en/of uitvoeringsperiode van een Product
wordt door Smals Dredging bij benadering vastgesteld. Deze levertijd
en/of opleveringstermijn zijn slechts indicatief. Overschrijding van de
overeengekomen levertijd/oplevertermijn en/of uitvoeringsperiode zorgt
er nimmer voor dat Smals Dredging in verzuim komt te verkeren en
geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
6.2 De levertijd/opleveringstermijn en/of uitvoeringsperiode van een
Product gaat pas in wanneer over alle commerciële of (technische)
details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke tekeningen,
gegevens, vergunningen, ontheffingen en dergelijk in het bezit zijn van
Smals Dredging en geen andere (fysieke) belemmeringen voor
aanvang van de werkzaamheden, die buiten de macht van Smals
Dredging liggen, aan de orde zijn.
6.3

Tenzij expliciet anders is bepaald, is de offerte gebaseerd op de
navolgende uitgangspunten en voorwaarden:
a.

3.4

Artikel 4

Geringe afwijkingen ten aanzien van door de Opdrachtgever opgegeven
maten, getallen, afmetingen en andere dergelijke gegevens gelden niet
als tekortkomingen. De normale handelsgebruiken bepalen of er sprake
is van geringe afwijkingen.

Artikel 7

: Facturering en betaling

7.1 Smals Dredging hanteert het navolgende systeem van facturering:
a.
facturering van de mobilisatiekosten geschiedt bij aanvoer van
het materieel;
b.
facturering van de baggerkosten geschiedt iedere twee weken op
basis van vooraf overeengekomen termijnen ofwel op basis van
de productievoortgang zoals ingeschat op basis van
tussenpeilingen
en/of
een
productiemeting
op
het
baggermaterieel. Vervolgens zal Smals Dredging in beide
gevallen direct na de onafhankelijke meting als bedoeld in artikel
3.2 onder g een definitieve eindafrekening opstellen;
c.
Indien de prijsvormingsmethode in regie is overeengekomen
maakt Smals Dredging weekrapporten op (basis is
productievoortgang) en dient hij deze in bij de Opdrachtgever. In
de weekrapporten worden onder meer aantekeningen
opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte
materiaal;
d.
facturering van de demobilisatiekosten geschiedt bij afvoer van
het materieel.
7.2

Betaling van alle facturen dient door de Opdrachtgever te geschieden
binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Na die termijn is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is over het gefactureerde
bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de
vervaldatum tot de datum van betaling. Alle kosten in en buiten rechte
die Smals Dredging moet maken voor de invordering van openstaande
facturen zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.3 Alle betalingen dienen effectief te geschieden zonder verrekening, korting
en/of opschorting in de factuur aangegeven valuta en op een door
Smals Dredging aan te wijzen bankrekening.
7.4 Ter meerdere zekerheid van de te verrichten betalingen dient de
Opdrachtgever op eerste verzoek van Smals Dredging een deugdelijke
bankgarantie te stellen afkomstig van een gerenommeerde Nederlandse
bankinstelling. Zolang de Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is
Smals Dredging gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te
schorten.

Artikel 8

: Reclamaties/ onderhoudsperiode
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8.1 Klachten ten aanzien van gebreken en klachten ten aanzien van facturen
moeten binnen (7) zeven dagen na factuurdatum dan wel binnen (7)
zeven dagen nadat de Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt dan
wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk en met een
duidelijke en deugdelijke onderbouwing worden ingediend bij gebreke
waarvan Smals Dredging gerechtigd is om reclames dienaangaande
niet
in
behandeling
te
nemen.
Klachten
schorten
de
betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. Rechtsvorderingen
ter zake dienen binnen één jaar na de tijdige reclame op straffe van
verval aanhangig te worden gemaakt.
8.2 Indien de reclame gegrond wordt geacht, heeft Smals Dredging zonder
tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keuze hetzij over te
gaan tot herstel, hetzij voor (een deel van) een creditnota af te geven tot
ten hoogste de factuurwaarde.

Artikel 9

: Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of grove schuld is Smals Dredging nimmer
aansprakelijk jegens Opdrachtgever en/of derden voor enige vorm van
schade uit welke hoofde ook, veroorzaakt door Smals Dredging of door
de personen of hulpmiddelen van wie Smals Dredging zich bij de
uitvoering van de overeenkomst bedient.
9.2 Smals Dredging is in het bijzonder niet aansprakelijk voor eventuele:
- waterstandsverlaging in de omgeving van de werklocatie;
- geluidsoverlast in het betreffende gebied;
- bresval buiten de vergunde zuigputbegrenzingen mits deze
begrenzingen niet door de zuiger doorschreden zijn;
milieuverontreiniging, welke ontstaat door verontreinigd slib of
verontreinigd bodemmateriaal in de ruimste zin van het woord;
- gevolgschade, bedrijfsschade en/of andere indirecte schade.
9.3

9.4

Smals Dredging is evenmin aansprakelijk voor schade indien deze het
gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet
limitatief verstaan: (werk)staking, problemen met de energievoorziening,
(abnormale) weersomstandigheden, ziekte, opzet of grove schuld dan
wel een toerekenbare tekortkoming of een beroep op overmacht van of
door derden, die door Smals Dredging bij de uitvoering van de
overeenkomst zijn ingeschakeld, niet-nakoming van verplichtingen door
toeleveranciers, ongeschiktheid van zaken waarvan Smals Dredging
gebruikt maakt, storingen in de productie, transportmoeilijkheden, in-, uiten/of doorvoerverbod, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen
van
overheidswege, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of
oorlogsdreiging en alle overige van de wil of het toedoen van Smals
Dredging onafhankelijke omstandigheden, evenals de dreiging van alle
voornoemde gevallen van overmacht. .
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, is de totale
aansprakelijkheid van Smals Dredging in elk geval beperkt tot
maximaal het bedrag dat haar verzekeraar in het desbetreffende
geval daadwerkelijk uitkeert. Voor zover, om welke reden dan ook,
de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel er om welke
reden dan ook geen verzekering is, zal de totale vergoeding nimmer
hoger zijn dan 10% van de totale opdrachtsom die door Smals Dredging
voor de onderhavige overeenkomst in rekening is gebracht.

Artikel 10

: Opschorting/ontbinding

10.1 Smals Dredging behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang en
zonder nadere ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst, door een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd haar overige
rechten, indien:
faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever is of
wordt aangevraagd;
- de Opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de
zeggenschap daarover aan een ander overdraagt;
- Opdrachtgever enige uit kracht van de wet of op grond van de
overeenkomst of Algemene Voorwaarden op haar rustende
verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt; en
- zich aan de zijde van Smals Dredging een vorm van overmacht
voordoet, waaronder –doch niet daartoe beperkt– die als beschreven
in artikel 9.3.

Artikel 11 : Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Smals
Dredging tot aan het moment waarop alle vorderingen van Smals
Dredging op Opdrachtgever zowel voortvloeiende uit de
overeenkomst, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van zodanige overeenkomsten door Opdrachtgever aan
Smals Dredging zijn voldaan.
11.2 Zolang er op grond van lid 1 op de geleverde zaken een
eigendomsvoorbehoud rust, kunnen deze niet met enig recht
bezwaard worden. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking in de
zin van artikel 3:83 lid 2 BW.
11.3 Nadat Smals Dredging haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen
is zij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever
staat Smals Dredging toe, en verleent daartoe iedere medewerking
die Smals Dredging nodig heeft, de plaats te betreden waar deze
zaken zich bevinden.
11.4 Als Smals Dredging geen beroep kan doen op haar
eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd,
vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw
gevormde zaken aan Smals Dredging te verpanden.

Artikel 12 : Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Smals Dredging en
Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

de

12.2 Geschillen tussen Smals Dredging en de Opdrachtgever worden bij
uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank OostBrabant, locatie ’s-Hertogenbosch, met dien verstande dat Smals
Dredging het recht heeft vorderingen tegen de Opdrachtgever
aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die op grond
van wetgeving bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te
nemen.
***

