Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Agrarisch Loonbedrijf en Groothandel A. Bon B.V. en
Onderhoudsbedrijf Bon Bon B.V., gevestigd te Kudelstaart
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 1 augustus 2006 onder nummers 34239797 en
34239792
Artikel 1.
1.1

Definities en afwijking
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
-

Bon: Agrarisch Loonbedrijf en Groothandel A. Bon B.V. en/of Onderhoudsbedrijf Bon Bon
B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair directeur, die het Product en/of de
Dienst en/of het Werk aanbiedt/levert/plaatst;
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product en/of Aanneming
en/of een Dienst afneemt van Bon;
De Producten/het Product: folie, aarde, cement, zand, houtsnippers, beton, asfalt of andere
door Bon geleverde grondstoffen, welke al dan niet zijn gebruikt voor het vervolmaken van
het Werk;
De Diensten/ de Dienst: aanvraag van vergunningen en/of het verrichten van
werkzaamheden die niet vallen onder aanneming van werk of levering van het Product;
Het Werk:voortbrengsel van stoffelijke aard dat voortkomt uit aanneming dat krachtens
Overeenkomst voor Opdrachtgever door Bon tot stand is gebracht anders dan in
dienstbetrekking;
De Aanvraag: het verzoek van de Opdrachtgever aan hem een Offerte te doen toekomen;
De Prijsopgaaf: elke door Bon opgesteld concreet aanbod van Producten en/of Werk en/of
Diensten via op maat gemaakte aanbiedingen;
De Begroting: elk door Bon schriftelijk opgesteld - niet bindend – aanbod (terzake kosten,
werkzaamheden, etc.) met betrekking tot Producten en/of Werk en/of Diensten, welke een
richtprijs bevat;
De Opdrachtbevestiging: de door Bon ontvangen, door Opdrachtgever ondertekende en
inhoudelijk ongewijzigde Prijsopgaaf of Begroting;
De Overeenkomst/Overeenkomsten: de Opdrachtbevestiging, inclusief deze algemene
voorwaarden.

1.2

Bij toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden kan hiervan alleen uitdrukkelijk en
schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 2.
2.1

Toepasselijkheid en wijziging van de algemene voorwaarden
Een Overeenkomst komt tot stand nadat de door Opdrachtgever ondertekende
Opdrachtbevestiging door Bon is ontvangen.

2.2

Zodra een Overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de algemene voorwaarden tevens van
toepassing op aanvullende en/of opvolgende Overeenkomsten en afspraken met Opdrachtgever.
Opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de algemene voorwaarden van Bon.

2.3

Bon behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te
vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de Opdrachtgever pas na
toezending van deze algemene voorwaarden of clausules.

2.4

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3.
3.1

Begrotingen/Prijsopgaven
Begrotingen/Prijsopgaven zijn vrijblijvend, en kunnen door Bon worden herroepen totdat de
Begrotingen/Prijsopgaven zijn ondertekend tenzij in de Begrotingen/Prijsopgaven uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn bepaald of een termijn is bepaald voor de acceptatie hiervan (“prijzen zijn
vast gedurende een bepaalde periode”).

3.2

Bon brengt de Begrotingen/Prijsopgaven schriftelijk, mondeling dan wel elektronisch uit.

3.3

De Begrotingen/Prijsopgaven omvatten een omschrijving van de Producten, het Werk of
Diensten. De Begrotingen/Prijsopgaven geven verder, indien mogelijk, een indicatie van de
termijn voor de levering van de Producten, het Werk en de Diensten. De
Begrotingen/Prijsopgaven geven zoveel inzicht in de wijze waarop de prijs voor de Producten,
het Werk en de Diensten zullen worden berekend, onverminderd hetgeen is overeengekomen in
artikel 5.

3.4

Bon zal ervoor zorgdragen dat – behoudens hetgeen is overeengekomen terzake meerwerk,
artikel 6 – de prijs van het Werk niet meer zal bedragen dan 25% meer dan de indicatieve prijs
in de Begroting (10% in het geval het een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de
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uitoefening van beroep of bedrijf), behoudens indien zij de Opdrachtgever – gedurende de
uitvoering - schriftelijk heeft gewaarschuwd dat dit percentage zal worden overschreden.
Artikel 4.
4.1

Voorschot, prijzen en prijswijzigingen
Bon is gerechtigd tot het vragen van (een) voorschot(ten) aan de Opdrachtgever ter dekking van
de te maken kosten of het uiteindelijk in rekening te brengen bedrag (met een maximale hoogte
van 50% van het totale bedrag van de Overeenkomst, indien het een natuurlijk persoon betreft
die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), tenzij dit uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bon is gerechtigd nog geen uitvoering aan de Overeenkomst te geven of
verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang het verzochte voorschot niet is
ontvangen.

4.2

De door Bon opgegeven prijzen luiden steeds exclusief omzetbelasting, andere op de verkoop en
levering vallende overheidslasten en ex transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven in de Overeenkomst.

4.3

Indien na de datum van de Prijsopgaaf, doch vóór uitlevering van het Product en/of de Dienst
en/of het Werk, één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Bon
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsstijging
10% of meer bedraagt is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met Bon te ontbinden
binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging.

4.4

Tot de in het voorgaande lid genoemde kostprijsfactoren behoren – doch niet uitsluitend – alle
wijzigingen in vrachten, zoals invoerrechten, heffingen van overheidswege, belastingen, alsmede
koerswijzigingen.

Artikel 5.
5.1

Verplichtingen van de Opdrachtgever
De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Bon tijdig over de ruimte kan beschikken waar
het Werk wordt uitgevoerd, dan wel waar het Product wordt geleverd. Ook dient deze te
bewerkstelligen dat aanvoer van het Product mogelijk is naar voornoemde plaats en daar kan
worden afgeleverd/neergezet.

5.2

De Opdrachtgever faciliteert voor het tot stand brengen van het werk voldoende aan- en
afvoermogelijkheden, alsook aansluitmogelijkheden voor gas, water, licht en overige werktuigen
zonder daarvoor kosten in rekening te brengen.

5.3

De Opdrachtgever zal zorgen dat bij werkzaamheden in de nabijheid van wegen de veiligheid van
Bon en diens werknemers gewaarborgd zijn, onder andere door signalering en/of wegafzetting.

5.4

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of
leveringen, die niet tot de taken van Bon behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de
uitvoering van het Werk/levering van het Product daarvan geen vertraging ondervindt.

5.5

De Opdrachtgever staat er voor in dat de grond waarin het Werk zal worden uitgevoerd, vrij is
van welke vervuiling dan ook. Alle schade aan medewerkers, werktuigen en materiaal dat
ontstaat vanwege bodemverontreiniging of welke andere vervuiling dan ook komt voor rekening
en risico van de Opdrachtgever. De bewijslast op vervuiling door Bon rust op de Opdrachtgever.

5.6

Bij afvoer van boventallig materiaal dient de Opdrachtgever voorafgaand een schriftelijke
“schoongrondverklaring” te overleggen, bij gebreke waarvan Bon de Dienst niet zal uitvoeren,
dan wel deze zal opschorten.

5.7

Opdrachtgever zal voor aanvang van het Werk/de Dienst een zogeheten KLIC-melding doen en
Bon een schriftelijk overzicht verschaffen van waar zich kabels, leidingen en dergelijke bevinden.
Opdrachtgever blijft echter te allen tijde aansprakelijk voor welke schade dan ook met
betrekking tot schade aan kabels, leidingen etc, onverminderd het bepaalde in artikel 16.

Artikel 6.
6.1

Meer/minderwerk
Verrekening van meer en minder werk vindt – onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 4
bepaalde - plaats:
a.

ingeval van wijzigingen in de Overeenkomst, dan wel de
voorwaarden van uitvoering;

b.

ingeval van afwijkingen van (begroot) gebruikt Product, mits onvoorzien;

c.

ingeval van afwijkingen in manuren, mits onvoorzien.

Bon zal een aanvraag tot meer/minderwerk op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever
bevestigen. Bon zal - indien de situatie het naar het oordeel van Bon toelaat - voorafgaand
overleggen met Opdrachtgever.
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6.2

Per uur meer/minderwerk wordt het overeengekomen uurtarief in rekening
gebracht/gecrediteerd.

Artikel 7.

Uitvoering door derden
De Overeenkomst gaat uit van uitvoering van de Overeenkomst door Bon onder normale
omstandigheden en gedurende normale werkuren. Het staat Bon echter vrij – indien zij dit
noodzakelijk acht – werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Artikel 8.
8.1

Vergunningen
De Opdrachtgever draagt ten aanzien van de uitvoering van Werk zelf zorg voor de benodigde
gegevens en goedkeuringen/toestemmingen van overheidswege (zoals vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen, enzovoorts) welke benodigd zijn voor levering van het Product
en/of het Werk (hierna: “vergunningen”). De daaraan verbonden kosten zijn voor
Opdrachtgever. Bon is nimmer aansprakelijk noch verantwoordelijk voor schade van welke aard
dan ook vanwege het ontbreken hiervan, ook niet indien zij zelf de aanvraag voor de
vergunningen heeft begeleid.

8.2

Op initiatief van Opdrachtgever kan Bon vergunningen voorbereiden en/of aanvragen. Bon is
evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor het resultaat van de
aanvraag. Opdrachtgever is in zijn hoedanigheid van belanghebbende/aanvrager alle leges en
eventueel bijkomende kosten verschuldigd in verband met de vergunningen.

8.3

Bon brengt voor de voorbereiding kosten in rekening welke in de Prijsopgaaf of Begroting alsdan
nader worden gespecificeerd, dan wel begroot. Het bepaalde ten aanzien van meer/minderwerk
geldt uitdrukkelijk ook ten aanzien van aanvraag van goedkeuringen enz.

8.4

Bon zal niet aanvangen met het Werk eer de benodigde vergunningen zijn ontvangen. Indien de
Opdrachtgever dit uitdrukkelijk wel verlangt, komt dit geheel voor diens rekening en risico, met
dien verstande dat het Bon in dat geval vrijstaat de uitvoering van het Werk op te schorten
totdat de benodigde toestemming/goedkeuring is verkregen.

Artikel 9.

Opleveringstermijn
De in de Overeenkomst aangegeven datum van oplevering is een streefdatum doch geen fatale
termijn. Dit geldt in het bijzonder indien weersomstandigheden Bon belemmeren de
werkzaamheden te verrichten. Dit heeft tot gevolg dat een schriftelijke ingebrekestelling nodig is
voor het laten intreden van verzuim en dat aan Bon een redelijke termijn dient te worden
gegeven om alsnog na te komen.

Artikel 10.
10.1

Risico-overgang
Zodra het Product zich bevindt op het grondgebied van de Opdrachtgever, draagt deze het risico
voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het Product mocht ontstaan, behoudens
voorzover dit aan opzet of grove schuld van Bon te wijten is. Indien de Opdrachtgever in verzuim
blijft met de afname van het Product of de uitvoering van het Werk op enige wijze belemmert,
zal Bon gerechtigd zijn onder meer de kosten van opslag van het Product en/of loonkosten en
overige meerkosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en geldt het voorgaande
inzake de risico-overgang vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is met afname.

10.2

Bon is niet aansprakelijk voor schade aan zaken van derden, die hij onder zich heeft.

Artikel 11.
11.1

Eigendomsvoorbehoud
Alle aan de Opdrachtgever geleverde Producten blijven eigendom van Bon totdat alle bedragen
die de Opdrachtgever verschuldigd is voor alle aan de Opdrachtgever geleverde of nog te leveren
Producten, het Werk of de Diensten daaronder begrepen kosten van levering, transport,
montage en installatie, evenals alle overige verschuldigde bedragen uit hoofde van de
overeenkomst (te vermeerderen met rente, kosten, contractuele schadevergoedingen en boetes)
die de Opdrachtgever wegens het eventueel tekortschieten in zijn betalingsverplichtingen uit
hoofde van Overeenkomsten verschuldigd is, volledig aan Bon zijn voldaan.

11.2

Voor zover de Opdrachtgever nog andere dan de hiervoor opgesomde verplichtingen jegens Bon
heeft, zullen betalingen van de Opdrachtgever eerst in mindering worden gebracht op deze
overige verplichtingen en vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat de Opdrachtgever aan alle
hiervoor opgesomde verplichtingen heeft voldaan.

11.3

Zodra de Opdrachtgever in verzuim is met betaling, ook in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80
BW, wanneer de vorderingen nog niet opeisbaar zijn, is Bon gerechtigd onmiddellijke afgifte van
de Producten op grond van het eigendomsvoorbehoud te verlangen van de Opdrachtgever.
Opdrachtgever verklaart zij dat zij op eerste verzoek Bon de toegang zal verschaffen tot haar
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(bedrijfs)gebouwen en (bedrijfs)terreinen teneinde Bon te doen meenemen.
11.4

Indien de bepalingen uit dit artikel niet of niet tijdig worden nageleefd door de Opdrachtgever, is
de Opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete
verschuldigd aan Bon van € 10.000,- per overtreding en € 500,- voor iedere dag of gedeelte van
een dag dat de overtreding voortduurt.

11.5

Indien onder de werking van dit artikel Producten worden teruggenomen dan zal de waarde van
deze Producten in mindering worden gebracht op de openstaande bedragen als bedoeld in lid 1.
De waarde van de Producten wordt bepaald door Bon aan de hand de waarde in het economische
verkeer op het moment van terugname.

Artikel 12.
12.1

Betalingsvoorwaarden
Betalingen door Opdrachtgever dienen giraal in euro’s te zijn voldaan op de bankrekening een en
ander als vermeld op de factuur/voorschotnota, uiterlijk binnen een termijn van 21 dagen na
dagtekening factuur/voorschotnota. Na het verstrijken daarvan is de Opdrachtgever zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim en zal vanaf dat moment een vertragingsrente van 2 procent
per maand van het totaal gefactureerde bedrag in rekening worden gebracht.

12.2

Bon is gerechtigd om een aan de Opdrachtgever verschuldigd bedrag overeenkomstig de
wettelijke bepalingen te verrekenen met een door haar opeisbare vordering op diezelfde
Opdrachtgever.

12.3

Alle vorderingen van Bon op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar bij aanvraag
faillissement, aanvraag surséance van betaling, of aanvraag van toepassing van de
schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen dan wel indien de Opdrachtgever op enige
andere wijze het vrije beheer verliest over zijn vermogen, of Bon gegronde redenen geeft om te
vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

12.4

Bon is te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot levering van Producten of uitvoering van het
Werk over te gaan of deze voort te zetten, gepaste zekerheid te verlangen van Opdrachtgever
voor de stipte nakoming van zijn verplichtingen.

12.5

Indien betaling na het verstrijken van de betalingstermijn uitblijft (verzuim), kan Bon de
buitengerechtelijke incassokosten, forfaitair gesteld op 10% van het openstaande saldo doch met
een minimum van € 100,- per openstaande rekening, in rekening brengen. Ingeval van een
gerechtelijke procedure is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd zoals vastgesteld op basis
van het forfaitaire liquidatietarief met een maximum van 10% van de hoofdsom ofwel op basis
van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten en daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand en
de (geliquideerde) proceskosten.

Artikel 13.
13.1

(Op)levering
Als tijdstip van oplevering geldt het moment waarop Bon of een van haar ondergeschikten
Opdrachtgever mededeelt dat het Product of het Werk voltooid is. Het staat Bon vrij
Opdrachtgever te verplichten na oplevering van het Werk ter goedkeuring, een eventueel van
foto’s voorzien opleveringsrapport te doen ondertekenen, waarvan Opdrachtgever een afschrift
zal ontvangen. Dit ondertekende opleveringsrapport geldt als bindend bewijs in een eventueel
geschil ten aanzien van de staat van het Product/ het Werk op het moment van oplevering.

13.2

Nadat het Werk/ het Product is (op)geleverd, zal Opdrachtgever het Werk keuren binnen uiterlijk
14 dagen nadat de mededeling is gedaan. Indien deze termijn zonder schriftelijke en
gespecificeerde melding van gegronde tekortkomingen is verstreken, worden het Product/het
Werk geacht te zijn geaccepteerd.

13.3

Indien onbewerkt Product (bijvoorbeeld 3 m3 aarde) is overeengekomen en de Opdrachtgever
stelt dat de geleverde hoeveelheid niet overeenkomt met de in de Overeenkomst gemelde
hoeveelheid Product, ligt het op de weg van de Opdrachtgever zulks aan te tonen.

Artikel 14.
14.1

Reclames
Reclames dienen met inachtneming van onderstaande termijnen te worden gemeld, bij
overschrijding waarvan elke aanspraak tegen Bon terzake van die gebreken vervalt.
Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 2 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval
aanhangig te worden gemaakt.

14.2

Voor zover het Product/het Werk gebreken vertonen die niet binnen de 14 dagen na oplevering
zichtbaar zijn, dient de Opdrachtgever schriftelijk en gespecificeerd melding van gegronde
tekortkomingen te maken binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of had
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kunnen constateren, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Het recht hiertoe vervalt in ieder geval 2 jaar na
oplevering.
14.3

Tekortkomingen, die zijn ontstaan nadat derden in de nabijheid van het Product/Werk werkzaam
zijn geweest, zijn niet toerekenbaar aan Bon, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de
tekortkoming door Bon is veroorzaakt.

14.4

In geval van onbetekenende tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik niet of
nauwelijks beïnvloeden, zal het Product/Werk ongeacht deze tekortkomingen worden
geaccepteerd. Bon zal zulke tekortkomingen - indien redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

14.5

De onder dit artikel vallende gebreken zullen door Bon worden weggenomen door reparatie of
vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van Bon, of door toezending
van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Bon. Alle kosten, die
uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals bijvoorbeeld
transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor
rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15.
15.1

Garantie
Behalve de hierna uitgesloten beperkingen staat Bon in voor zowel de deugdelijkheid van het
Product/Werk als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal. Dit geldt enkel indien
het gebrek het directe gevolg is van een uitsluitende of overwegende onjuistheid in de door Bon
toegepaste constructie of vanwege gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Op in
het Product/Werk gebruikte grondstoffen geeft Bon de garantie die zij heeft bedongen bij haar
leveranciers. Indien betreffende leverancier geen garantie heeft bedongen, geeft Bon eveneens
geen garantie terzake het desbetreffende materiaal.

15.2

Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door dan wel geheel of
gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a.
b.
c.
d.

de niet-inachtneming van onderhoudsvoorschriften;
normale slijtage;
montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen Opdrachtgever;
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
materialen;
e. door de Opdrachtgever zelf aangeleverde materialen respectievelijk zaken;
f.
materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de
Opdrachtgever toegepast;
g. schade aan het Product/het Werk welke is totstandgekomen door
toedoen van dieren, ongedierte, onkruid, enzovoorts;
i. schade aan het Product/ het Werk die het gevolg zijn van
weersinvloeden;
j. schade ontstaan aan het Product/ het Werk die (mogelijk) verband houden met de
ondergrond, zoals grondverzakkingen, aardbevingen enzovoorts, tenzij Opdrachtgever
constructieberekeningen heeft laten maken, deze aan Bon heeft voorgelegd en schriftelijk is
overeengekomen dat Bon volgens deze constructieberekeningen het Werk zal uitvoeren;
k. de aanwezigheid van onkruid in het geleverde Product;
l. scheuren of barsten in door Bon aangelegd beton, tenzij deze ook de
voorbewerking/bewapening van de ondergrond heeft verzorgd en Opdrachtgever
constructieberekeningen heeft laten maken, deze aan Bon heeft voorgelegd en schriftelijk is
overeengekomen dat Bon volgens deze constructieberekeningen het Werk zal uitvoeren.
15.3

Terzake van door Bon uitgevoerde Diensten wordt geen enkele garantie gegeven, behalve dan
welke ingevolge de wet geldt omtrent de uitvoering van opdracht.

Artikel 16.
16.1

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Bon is beperkt tot hetgeen eventueel wordt uitgekeerd door haar
bedrijfsaanprakelijkheidspolis. Bon aanvaardt derhalve onder meer geen aansprakelijkheid
wegens de niet-nakoming van andere (contractuele) verplichtingen noch die wegens een
onrechtmatige daad van een ondergeschikte (behoudens opzet of bewuste roekeloosheid).

16.2

Mocht desalniettemin aansprakelijkheid van Bon worden aangenomen dan is de
aansprakelijkheid van Bon jegens Opdrachtgever beperkt tot vergoeding van alle schade tot
maximaal het door haar in verband met de Overeenkomst in rekening gebrachte bedrag.

16.3

Behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Bon is alle aansprakelijkheid van Bon voor
indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, zoals bedrijfsschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van
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aansprakelijkheid jegens derden, van vergoeding uitgesloten, behoudens het in lid 1 bepaalde.
16.4

Opdrachtgever zal Bon vrijwaren respectievelijk schadeloos stellen terzake alle aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Bon in deze voorwaarden
in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.

16.5

Schade vanwege milieuaantasting, op welke wijze dan ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17.
17.1

Overmacht, opschorting en ontbinding
Het tekortschieten door Bon in de nakoming van de Overeenkomst is niet toerekenbaar indien dit
het gevolg is van een al dan niet voorzienbare buiten de macht van Bon gelegen omstandigheid,
waaronder in ieder geval valt oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, sabotage,
werkstaking, bezetting werkliedenuitsluiting, transport-, invoer- en uitvoerbelemmeringen,
blikseminslag, (extreme) weersomstandigheden, ijsgang, brand, maatregelen van binnenlandse
en buitenlandse overheden, in- uitvoer, leverings- of productieverboden, niet-beschikbaarheid
van personeel wegens ziekte en andere ernstige storingen in het bedrijf van Bon of diens
toeleveranciers.

17.2

De termijn voor nakoming wordt verlengd met de periode, gedurende welke Bon door overmacht
verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat Bon gehouden is schadevergoeding
te voldoen aan de Opdrachtgever.

Artikel 18.
18.1

Opschorting en ontbinding door Bon
Overeenkomsten kunnen door Bon zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn, worden opgeschort voor maximaal 3 maanden of worden
zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden na een schriftelijke verklaring daartoe op het
moment dat de Opdrachtgever;
a.

niet, niet behoorlijk of niet op tijd voldoet aan enige van belang zijnde verplichting, die voor
de Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeien;

b.

goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan
zijn contractuele verplichtingen jegens Bon te voldoen;

c.

de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van
betaling (wordt) aanvraagt (/-d), of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door
de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling;

d.

door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over
zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en conform artikel 37
FW gestand doet.

18.2

In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst worden de vorderingen op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, en is de Opdrachtgever gehouden om het bedrag te
betalen en de Producten/Werk die op deze vordering(en) betrekking hebben, af te nemen, bij
gebreke waarvan Bon bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever te
doen opslaan dan wel voor diens rekening en risico te verkopen. Ook is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor de door Bon geleden schade door ontbinding zoals winstderving en opslag- en
transportkosten etc.

Artikel 19.
19.1

Forumkeuze/bevoegdheid
Op alle Offertes en Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is
Nederlands recht van toepassing.

19.2

Alle geschillen, voortvloeiende uit de door Bon met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten
en/of deze algemene voorwaarden, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Amsterdam(,
Sector Kanton).

Artikel 20.

Slotbepaling
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of door een rechterlijke uitspraak
wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht
blijven. Partijen zullen over de bepalingen van deze voorwaarden die nietig zijn of vernietigd
worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in de geest van de tussen
partijen gesloten overeenkomst.
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