ALGEMENE VOORWAARDEN VERBREE BV
I ALGEMEEN GEDEELTE
Artikel 1 Algemeen
1.

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:
- Offerte: de begroting van kosten verbonden aan de in meer of mindere mate gespecificeerde diensten en/of
werkzaamheden en/of levering van diensten.
- Opdrachtgever: degene die de opdracht voor het uitvoeren van de te verrichten diensten of werkzaamheden aan VERBREE
heeft verstrekt.
- Overeenkomst: elke schriftelijke en mondelinge overeenkomst die VERBREE als opdrachtnemer met een andere partij als
opdrachtgever aangaat, op grond waarvan VERBREE zich verbindt tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden
en/of levering van goederen.
- VERBREE: de besloten vennootschap Verbree B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30203857.
- Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en VERBREE overeengekomen werkzaamheden en diensten de daarbij
door VERBREE geleverde goederen.

2.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van elke overeenkomst
die VERBREE met een opdrachtgever sluit, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overige rechtshandelingen en
rechtsbetrekkingen tussen VERBREE en de opdrachtgever, tenzij zij uitdrukkelijk en schriftelijk geheel dan wel gedeeltelijk
niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk
vastgelegde afspraken tussen VERBREE en een opdrachtgever / andere derden.

3.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op boringen en gestuurde boogzinkers is naast het bepaalde in het ALGEMEEN
GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDER GEDEELTE BORINGEN (II) van toepassing. Bij tegenstrijdigheid prevaleert in
dat geval het BIJZONDER GEDEELTE BORINGEN (II).

4.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op boogzinkers is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde
in het BIJZONDER GEDEELTE BOOGZINKERS (III) van toepassing. Bij tegenstrijdigheid prevaleert in dat geval het
BIJZONDER GEDEELTE BOOGZINKERS (III).

5.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

6.

Bij tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.

7.

Verbree wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van
de hand.

Artikel 2 Aanbod van VERBREE
1.

Alle offertes van VERBREE zijn vrijblijvend en binden haar op zichzelf niet, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur
wordt vermeld.

Artikel 3 Totstandkoming
1.

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar
mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.

2.

De inhoud van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en VERBREE strekt niet verder dan de uitdrukkelijk in het aanbod
genoemde werkzaamheden.

3.

Een offerte verplicht VERBREE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van
de opgegeven prijs.

4.

Aanvullende afspraken en wijzigingen met betrekking tot de overeenkomst binden VERBREE slechts indien en voor zover
deze door haar schriftelijk worden aanvaard.

5.

De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, aanbiedingen, correspondentie, afspraken of
welke andere communicatie dan ook, schriftelijk, dan wel mondeling gedaan.

6.

Alle aan VERBREE verstrekte opdrachten voert zij slechts uit ten behoeve van haar opdrachtgever.

7.

Derden kunnen aan de tussen de opdrachtgever en VERBREE tot stand gekomen overeenkomst,
de door VERBREE verleende diensten en werkzaamheden en/of de resultaten daarvan geen
rechten ontlenen.

Artikel 4 Verplichtingen van VERBREE
1.

VERBREE zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren of doen uitvoeren. De
werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van VERBREE, tenzij anders overeengekomen.

2.

VERBREE neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht
zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de
voorschriften mag aan de opdrachtgever worden doorberekend, mits VERBREE aantoont dat zij op het moment van sluiten
van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

3.

VERBREE is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven
constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken
in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover VERBREE
deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

4.

Tenzij uit de aard van de overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit dat een overeengekomen datum en tijd een fatale termijn
inhoudt, gelden opgegeven data en tijden bij benadering en geeft overschrijding de opdrachtgever van VERBREE geen recht
op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

5.

VERBREE is gerechtigd om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid – op kosten van de opdrachtgever – door
derden te laten uitvoeren. VERBREE zal bij de selectie van de in te schakelen derde(n) de zorg van een goed opdrachtnemer
in acht nemen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid VERBREE
1.

De aansprakelijkheid van VERBREE voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opvolgende gebeurtenissen
geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de totale hoogte van
de facturen van VERBREE aan de opdrachtgever over de voorgaande zes (6) maanden.

2.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a)

schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken;

b)

redelijke en aantoonbare kosten om VERBREE er toe te manen de overeenkomst deugdelijk na te komen;

c)

redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover betrekking op de directe
schade zoals in dit artikel 5.2 wordt bedoeld; en

d)

redelijke en aantoonbare kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe
schade zoals in dit artikel 5.2 wordt bedoeld.

3.

De aansprakelijkheid van VERBREE voor indirecte schade is uitgesloten. Indirecte schade is alle schade die geen directe
schade is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade, gederfde inkomsten en winsten,
verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill.

4.

De in dit artikel 5 genoemde uitsluitingen en beperkingen zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid van VERBREE of haar bedrijfsleiding.

5.

Tenzij nakoming door VERBREE blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van VERBREE vanwege toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de opdrachtgever VERBREE onverwijld schriftelijk in
gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en VERBREE ook na afloop
van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een
zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VERBREE in de gelegenheid
wordt gesteld adequaat te reageren.

6.

De opdrachtgever stelt VERBREE schriftelijk op de hoogte van enige schade die zich heeft
voorgedaan binnen acht (8) werkdagen nadat de opdrachtgever dergelijke schade heeft ontdekt
of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien VERBREE niet binnen deze termijn op de hoogte
wordt gesteld, wordt VERBREE ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.

7.

VERBREE zal zich terzake de uitvoering van de overeenkomst adequaat verzekerd hebben en houden voor aansprakelijkheid
conform dit artikel.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
1.

De opdrachtgever stelt VERBREE in de gelegenheid het werk te verrichten.

2.

De opdrachtgever zorgt er voor dat VERBREE tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals
vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. VERBREE geeft hiervoor desgewenst
aanwijzingen op haar vakgebied.

3.

De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het
werk van VERBREE behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging
ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever VERBREE hiervan tijdig in
kennis te stellen.

4.

Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de opdrachtgever
komt, dan dient de opdrachtgever de daaruit voor VERBREE voortvloeiende schade te vergoeden.

5.

In geval van een tekortkoming van VERBREE bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de opdrachtgever VERBREE daar
schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te
herstellen, tenzij VERBREE reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

6.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan VERBREE de uitvoering van werkzaamheden,
die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.

In het werk worden door VERBREE gekozen materialen en kleuren gekozen. De opdrachtgever kan op aanvraag een
materialenlijst toegestuurd krijgen. Voor de uitvoering van de overeenkomst gestart zijn kan de opdrachtgever zelfgekozen
materialen aan VERBREE voorstellen.

8.

De opdrachtgever draagt in ieder geval het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de door of namens
opdrachtgevers verstrekte gegevens, of onjuistheden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid opdrachtgever
1.

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven werkwijzen, daaronder
begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem
gegeven orders en aanwijzingen.

2.

De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor beschadigingen/breuk van leidingen, kabels, bedradingen, afvoer en
pijpen en/of andere obstakel, tenzij de opdrachtgever VERBREE de exacte loop van dergelijke leidingen en/of obstakels op
de hoogte heeft gebracht.

3.

Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn
voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

4.

De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte
in werking treden, komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat VERBREE
die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

5.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden
uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

6.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende
bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk
voortvloeiende gevolgen.

Artikel 8 Opzegging van de overeenkomst
1.

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te allen tijde geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

2.

Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke
toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.

3.

Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is VERBREE verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter
voorkoming en beperking van de schade.

4.

De opdrachtgever zal VERBREE de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3
bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en
de niet gemaakte kosten.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden
1.

Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet VERBREE hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de
opdrachtgever.

2.

Indien VERBREE de opdrachtgever niet kan bereiken, dient zij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene
omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

3.

Eventuele extra kosten die VERBREE moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen
vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.

4.

Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere
uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 10 Overmacht
1.

Indien VERBREE door een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst tijdig na te komen, heeft VERBREE het recht haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op
te schorten tot het moment dat VERBREE alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat VERBREE in
verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat VERBREE tot enige schadevergoeding kan
worden gehouden.

2.

Indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, dan is zowel VERBREE als de opdrachtgever gerechtigd de
uitvoering van het werk te (doen) beëindigen. In dat geval behoudt VERBREE aanspraak op betaling van de tot dan toe
verrichtte werkzaamheden.

Artikel 11 Oplevering
1.

Het werk is opgeleverd wanneer VERBREE aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het
werk heeft aanvaard.

2.

Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.

3.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
- hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de opdrachtgever van VERBREE de mededeling heeft ontvangen dat het
werk is voltooid en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
- hetzij wanneer de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een
gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg
(oplevering) niet gerechtvaardigd is.

Artikel 12 Vooruitbetaling/zekerheid/betaling in termijnen
1.

VERBREE is gerechtigd bij een opdracht voor ten hoogste 50% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen. VERBREE
heeft, indien zij om voornoemd voorschot heeft verzocht, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot
het moment dat de opdrachtgever het verzochte voorschot aan VERBREE heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid is
gesteld.

2.

VERBREE heeft te allen tijde het recht voor gehele of gedeeltelijke betaling zekerheid te verkrijgen
naar haar keuze, bijvoorbeeld in de vorm van een bank- of concerngarantie.

3.

Elke betaling strekt steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten
en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt
dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 De eindafrekening
1.

Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient VERBREE bij de opdrachtgever de eindafrekening in.

2.

De eindafrekening bevat een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en eventueel wijzigingen daarop.

3.

Betaling van de eindafrekening vindt standaard plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening. In geval van
opdrachtgevers met een overeenkomst met VERBREE vindt de betaling plaats binnen 60 dagen na ontvangst van de
rekening.

Artikel 14 Niet nakomen betalingsverplichting
1.

Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken betalingstermijn aan zijn betalingsverplichting jegens VERBREE voldoet,
wordt de opdrachtgever geacht in verzuim te zijn. In dat geval is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf
de vervaldag een rente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd tot aan de dag van algehele
voldoening.

2.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de
opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.

Door VERBREE geleverde zaken blijven eigendom van VERBREE totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn
verplichtingen jegens VERBREE.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

II BIJZONDER GEDEELTE BORINGEN (ook van toepassing voor GESTUURDE BOOGZINKERS)
•

De tarieven zijn inclusief:
- de aan- en afvoerkosten van het werkmaterieel;
- het treffen van eenvoudige verkeersmaatregelen;
- het water t.b.v. de gestuurde boring met een maximale afstand van 75m vanaf de vrachtwagen;
- de afvoer van eventueel vrijkomende boorspoeling, met uitzondering van vervuilde boorspoeling;
- het verzorgen van revisietekeningen met dwarsdoorsnede en situatietekening in Autocad;
- het verzorgen van KLIC-gegevens.

•

Tarieven zijn exclusief:
- graafwerkzaamheden ten behoeve van de in- en uittredepunten;
- het verzorgen van wegafzettingen, verkeerslichten, omleidingen en dergelijke;
- het opbreken en herstellen van beton-, asfalt- en puinverhardingen;
- het aanvragen van vergunningen;
- de bemaling en stabilisatie van ontgravingen;
- het toegankelijk maken van de werklocaties;
- het inblazen/intrekken van trekkoorden en/of leidingen en kabels.

•

De tarieven zijn exclusief B.T.W., waarbij wij zoveel mogelijk gebruik maken van de B.T.W. verleggings-regeling.

•

Prijzen gelden voor reguliere boringen. In voorkomende gevallen kunnen aparte prijsafspraken gemaakt worden.

•

Prijzen voor grotere projecten zijn op aanvraag mogelijk.

•

Opdrachtgever levert de, eventueel in de mantelbuis, in te trekken kabels en/of leidingen.

•

De afstanden van gestuurde boringen worden horizontaal gemeten van intrede naar uittrede ter
hoogte van het oorspronkelijke maaiveld. De werkelijke gerealiseerde afstand wordt verrekend.

•

Bij de verrekening van het leveren van de PE100-mantelbuis wordt de werkelijke lengte van het buismateriaal gehanteerd.

•

De tarieven voor het leveren van PE100 buis zijn dagprijzen en kunnen aangepast worden bij prijsverhogingen door onze
leverancier.

•

De werklocatie moet toegankelijk zijn voor ons materieel. Hieronder wordt onder andere verstaan: dragline-schotten over
sloten aanbrengen, het vrijmaken van parkeerplaatsen t.b.v. opstellingsruimte van onze vrachtwagen en/of boormachine,
aanbrengen van rijplaten ter bescherming van grasvelden en/of bestrating etc.

•

Indien voor het maken van een sterkte- en spoeldrukberekening conform NEN 3650 een sondering vereist is, wordt dit op
basis van de werkelijke kosten verrekend.

•

De opdrachtgever levert een digitale GBKN-ondergronden (X,Y) aan, ten behoeve van de revisietekeningen in AutoCad.

•

Indien de boring niet gemaakt kan worden door bijvoorbeeld teveel obstakels in de grond, aanwezigheid van bestaande kabels
en leidingen of grondslag of andere oorzaken, worden de voorrij- en opstelkosten op uurbasis in rekening gebracht.

•

Stagnatiekosten die niet door ons veroorzaakt worden, worden op uurbasis in rekening gebracht.

III BIJZONDER GEDEELTE BOOGZINKERS
•

De tarieven zijn inclusief:
- de aan- en afvoerkosten van het werkmaterieel;
- het treffen van eenvoudige verkeersmaatregelen.

•

De tarieven zijn exclusief:
- het verzorgen van wegafzettingen, verkeerslichten, omleidingen en dergelijke;
- het opbreken en herstellen van beton-, asfalt- en puinverhardingen;
- het dichtmaken van de in- en uittredegaten en het herstellen van de bestrating;
- het aanvragen van vergunningen;
- de bemaling en stabilisatie van ontgravingen;
- het toegankelijk maken van locatie;
- het verzorgen van KLIC-gegevens;
- de afvoer van bentoniet, indien dit vereist is naar oordeel van de opdrachtgever en/of onze medewerkers.

•

De tarieven zijn exclusief BTW, waarbij wij zoveel mogelijk gebruik maken van de BTW-verleggingsregeling.

•

Prijzen voor grotere projecten zijn op aanvraag mogelijk.

•

Wij maken boogzinkers van Ø160 mm op aanvraag.

•

De kortingen bij verschillende boogzinkers vanuit één opstelling worden verrekend in afnemende mate van diameter.

•

De maximale korting bij meerdere boogzinkers ter plaatse vanuit één opstelling is 35%.

•

De afstanden van boogzinkers worden horizontaal gemeten van intrede naar uittrede ter hoogte van het oorspronkelijke
maaiveld. De werkelijke gerealiseerde afstand wordt verrekend.

•

Bij de verrekening van het leveren van de PE100-mantelbuis wordt de werkelijke lengte van het buismateriaal gehanteerd.

•

De tarieven voor het leveren van PE100 buis zijn dagprijzen en kunnen aangepast worden bij prijsverhogingen door onze
leverancier.

•

Wij graven zelf de in- en uittredepunten. Graafuren worden verrekend conform de tarievenregeling.

•

Indien de grondslag (zand) en/of de afwezigheid van een sloot/andere waterbron t.b.v. de pomp het nodig maakt om een
aparte bentoniet/waterwagen mee te nemen, wordt dit conform het bijbehorende tarief in rekening gebracht.

•

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schades indien de opdrachtgever ons voorziet van incomplete en/of
onjuiste KLIC-gegevens.

•

Indien de boogzinker niet gemaakt kan worden door bijvoorbeeld teveel obstakels in de grond,
aanwezigheid van bestaande kabels en leidingen of grondslag of andere oorzaken, worden de
voorrij- en opstelkosten op uurbasis in rekening gebracht.

•

Indien de door de opdrachtgever opgegeven lengte van de te maken boogzinker zodanig afwijkt van de feitelijke situatie, dat
wij met een machine op de werklocatie arriveren waarmee de boogzinker niet gemaakt kan worden, worden de voorrij- en
opstelkosten op uurbasis in rekening gebracht.

•

Stagnatiekosten die niet door ons veroorzaakt worden, worden op uurbasis in rekening gebracht.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

