
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, AANNEMINGS-, VERHUUR EN ACCEPTATIE- 

VOORWAARDEN 

VAN LEENAERTS EXPLOITATIE BORN B.V. 

gevestigd en kantoorhoudende te Born aan de Heirweg nr. 9 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid 
Limburg te Maastricht op 25-09-2008 onder nummer 14044319. 
 

 
I Algemeen gedeelte 

 
Artikel 1 - Definities 

 
In deze Algemene Verkoop-, Leverings-, Aannemings-, Verhuur en 
Acceptatievoorwaarden, hierna te noemen de voorwaarden  wordt verstaan 
onder: 
 
“Leenaerts”: Leenaerts Exploitatie Born B.V., 

gevestigd te 6121 JP Born, aan de 
Heirweg 9, of met Leenaerts gelieerde 
ondernemingen. 

 
“Opdrachtgever”: Degene die aan Leenaerts een 

opdracht verstrekt c.q. degene                   
met wie Leenaerts een overeenkomst  
sluit. 

 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
 
2.1. 
De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten 
betreffende de verkoop en levering van zaken zijn, opgenomen in “I Algemeen 
gedeelte” en in “II Bijzonder gedeelte”, onderdeel A: “Verkoop- en levering van 
zaken”. 
De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten 
betreffende de aanneming van werk, zijn opgenomen in “I Algemeen gedeelte” 
en in “II Bijzonder gedeelte”, onderdeel B: “Voorwaarden voor aanneming van 
werk”. 
De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten 
betreffende de verhuur van materieel, zijn opgenomen in “I Algemeen 
gedeelte” en in II Bijzonder gedeelte, onderdeel C: “Voorwaarden voor de 
verhuur van (on)bemand materieel”. 
De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten 
betreffende de acceptatie van afvalstoffen, opgenomen in “I Algemeen 
gedeelte” en in “II Bijzonder gedeelte”, onderdeel D: “Aanvullende 
Voorwaarden voor Acceptatie, controle en weigering van afvalstoffen”. 
 
 
2.2. 
Op alle opdrachten aan, aanbiedingen en offertes van, en overeenkomsten 
met Leenaerts zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, voor zover in 
de overeenkomst of in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders bepaald. 
 
2.3. 
Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, 
aanbestedings-, verkoop-, leverings of andere (algemene) voorwaarden wordt 
door Leenaerts niet aanvaard en doet deze inkoop-, aanbestedings-, verkoop-, 
leverings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de 
onderhavige overeenkomst, tenzij deze door Leenaerts uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn aanvaard, onverminderd artikel 11.4 en 11.5 
 
2.4. 
Voor situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, zullen deze worden 
aangevuld door de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken 1989, althans de meest recente versie van deze voorwaarden, 
voor zover het de uitvoering van werkzaamheden betreft. 
 
2.5. 
Indien een overeenkomst is gesloten tussen Leenaerts en twee of meer 
opdrachtgevers, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk jegens Leenaerts 
gebonden. 
 
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes 

 
3.1. 
Een door Leenaerts uitgebrachte aanbieding/offerte is vrijblijvend en geldig 
voor de termijn in de aanbieding vermeld, en bij geen termijnvermelding 
gedurende vier weken na offertedatum. 
 
3.2. Indien een aanbieding/offerte niet leidt tot het tot stand komen van een 
overeenkomst tussen Leenaerts en de opdrachtgever, is Leenaerts gerechtigd 
de kosten van het vervaardigen van de aanbieding/offerte in rekening te 
brengen, gefixeerd op 5% van het offertebedrag exclusief omzetbelasting. 
 
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 

 
4.1. 
De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van het 
contract door Leenaerts, respectievelijk de dag van verzending van de 
schriftelijke opdrachtbevestiging door Leenaerts,  respectievelijk  de dag 
waarop Leenaerts aanvangt met een door de opdrachtgever geplaatste 
opdracht. 
 
Artikel 5 – Wijzigingen 
 
5.1. 

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze voorwaarden, zijn slechts 
van kracht indien zij schriftelijk tussen Leenaerts en opdrachtgever zijn 
overeengekomen. 
 
Artikel 6 – Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen, etcetera. 

 
6.1. 
De opdrachtgever vrijwaart Leenaerts tegen inbreuk, door hetzij de 
opdrachtgever zelf hetzij derden op intellectuele eigendomsrechten rustend op 
door Leenaerts geleverde zaken resp. uitgevoerde werken, ongeacht of deze 
rechten toebehoren aan Leenaerts of aan derden, tenzij Leenaerts aan 
opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. 
 
6.2. 
Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van alle 
tekeningen, modellen, constructies, schema en andere bedrijfsinformatie en 
knowhow afkomstig van Leenaerts, die door hem in of bij de aanbieding 
respectievelijk opdrachtbevestiging ter kennis van de opdrachtgever is 
gebracht een en ander behoudens voor zover deze knowhow reeds van 
openbare bekendheid is. 
 
6.3. 
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en 
gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor 
zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende 
overeenkomst of een door Leenaerts ondertekende opdrachtbevestiging, 
onverminderd artikel 6.4. 
 
6.4. 
Alle door Leenaerts verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en 
opgaven omtrent capaciteit, resultaten van door Leenaerts te leveren zaken 
en/of te verrichten werkzaamheden / diensten, zijn geheel vrijblijvend en 
worden door Leenaerts verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. 
 
6.5. 
Indien een aanbieding van Leenaerts niet mocht worden gevolgd door een 
opdracht aan hem, zal opdrachtgever die aanbieding integraal binnen 5 
werkdagen na datum van de beslissing daartoe franco aan Leenaerts 
retourneren. 
 
Artikel 7 – Betaling / Facturering 

 
7.1. 
Betaling dient ter keuze van Leenaerts te geschieden bij (gedeeltelijke) 
aflevering of (gedeeltelijke) oplevering van het werk of  uiterlijk 30 
kalenderdagen na factuurdatum. 
 
7.2. 
Facturering geschiedt op het tijdstip van levering; bij deelleveringen kan 
afzonderlijke facturering plaatsvinden.  
Facturering kan ook geschieden op basis van een overeengekomen 
termijnschema of, bij het ontbreken van een termijnschema, op basis van 
periodiek verwerkte hoeveelheden en/of verrichte werkzaamheden. 
 
7.3. 
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdes opdrachtgever 
te geschieden ten kantore van Leenaerts of op een door Leenaerts aan te 
wijzen bankrekening. 
 
7.4. 
In gevallen van te late betaling is de opdrachtgever zonder dat daartoe enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een rentevergoeding 
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1 % over het 
factuurbedrag per maand en te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum, 
waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt aangemerkt. 
Deze rente is verschuldigd bij wijze van boete en laat overige rechten van 
Leenaerts onverlet.  
 
7.5. 
Alle buitengerechtelijke kosten, welke worden gefixeerd op het door 
Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een 
minimum van € 250,00 noodzakelijk voor de invordering door Leenaerts 
komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 
7.6. 
Alle in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, 
waaronder gemaakte proceskosten alsmede overige kosten van juridische 
bijstand, ook voor zover deze kosten door de rechter niet worden toegewezen, 
zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Leenaerts door de rechter bij een 
kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt 
veroordeeld.  
 
7.7. 
Leenaerts is bevoegd tot opschorting van verdere leveranties, dienstverlening, 
uitvoering van werkzaamheden en eigen verplichtingen ingevolge de 
overeenkomst, alsmede indien hij gerede twijfel heeft aan de nakoming door 
de opdrachtgever van diens (financiële) verplichtingen, zulks tot het moment 
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waarop door of namens opdrachtgever voldoende zekerheid voor de 
nakoming daarvan is gesteld. 
 
7.8. 
Bij een situatie als vermeld in artikel 12.1 worden alle vorderingen van 
Leenaerts op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.  
 
7.9. 
Onder opdrachtgever in de zin van artikel 7.7. wordt mede verstaan enige tot 
opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of 
zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde 
onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.  
 
Artikel 8 - Garantie 

 
8.1. 
Leenaerts garandeert verrichte werkzaamheden, geleverde of verhuurde 
zaken conform de wettelijke verplichtingen die Leenaerts terzake heeft, 
uitgezonderd: 

• De toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de 
kwaliteit van de toegepaste materialen of werkwijzen.  

• Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op 
uitdrukkelijke instructie van of namens de opdrachtgever toegepast, 
alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde 
materialen of zaken. 

 
Artikel 9 – Reclames 

 
9.1. 
Reclames betreffende zichtbare gebreken, maatafwijkingen en/of 
hoeveelheden van de geleverde zaken ten opzichte van de overeengekomen 
maten en/of hoeveelheden dienen binnen acht werkdagen na aflevering of 
gereedkoming van de zaken bij aan Leenaerts gericht aangetekend schrijven 
te geschieden, bij gebreken waarvan elke aansprakelijkheid van Leenaerts 
vervalt, onverminderd artikel 17. 
 
9.2. 
Rechtsvorderingen betreffende de gebreken dienen binnen een half jaar na de 
tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 
 
9.3. 
Gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken en/of uitgevoerde 
werkzaamheden geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of weigering 
van de gehele partij geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden. 
 
9.4. 
De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak hoegenaamd kunnen 
doen gelden, indien hij het geleverde geheel of gedeeltelijk ofwel in gebruik 
heeft genomen, heeft be- of verwerkt ofwel aan derden heeft doorgeleverd. 
 
Artikel 10 - Tijdstip van levering 

 
10.1. 
Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld en zijn nimmer fatale 
termijnen. De levertijd vangt aan op de datum van opdrachtbevestiging door 
Leenaerts. 
 
10.2. 
Overschrijding van de levertijd kan slechts grond voor ontbinding van de 
overeenkomst vormen, indien Leenaerts schriftelijk in gebreke is gesteld door 
opdrachtgever waarbij een redelijke termijn tot nakoming werd gesteld. 
 
10.3. 
Zaken die na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de 
opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen staan ter  beschikking 
van opdrachtgever. Leenaerts is alsdan gerechtigd voor rekening en risico van 
de opdrachtgever ter zake alle maatregelen te nemen, die hem wenselijk 
voorkomen, onverminderd zijn recht op betaling van de koopprijs tegen de 
overeengekomen datum.            
 
Artikel 11 - Aansprakelijkheid, vrijwaring, schadevergoeding en 
verzekering 
 
11.1. 
Opdrachtgever vrijwaart Leenaerts voor aanspraken van derden, 
voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het werk of de 
leverantie van materialen, voor zover deze het gevolg zijn van feiten en 
omstandigheden die door Leenaerts niet beïnvloed en/of niet voorzien konden 
worden en voor zover deze verder gaan dan hetgeen waartoe Leenaerts 
krachtens artikel 8 van deze voorwaarden verplicht is, waaronder begrepen 
aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet 
ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 B.W. 
(productaansprakelijkheid). 
 
11.2. 
Behoudens het bepaalde in artikel 8.1. is elke aansprakelijkheid van 
Leenaerts, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, 
alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten, 
behoudens opzet of grove schuld zijdens Leenaerts, en onverminderd het 
vermelde in artikel 11.3. 
 
11.3.  
Indien de Rechter mocht oordelen dat Leenaerts geen beroep toekomt op 
artikel 11.2. beperkt de aansprakelijkheid van Leenaerts zich te allen tijde tot 
de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak of de werkzaamheid 
waarop aansprakelijk ziet, behoudens voorzover de dekking van de 
aansprakelijkheidsverzekeraar van Leenaerts een verdergaande 
aansprakelijkheid mogelijk maakt.  
 
11.4. 

Opdrachtgever vrijwaart Leenaerts voor aansprakelijkheden die een gevolg 
zijn van door de opdrachtgever voorgeschreven constructies of werkwijzen, 
materialen of onderaannemers of van door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde materialen, bouwstoffen, hulpmiddelen etc.  
 
11.5.  
Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat machinale grondbewerkingen 
kunnen worden uitgevoerd zonder hinder van kabels, leidingen en andere 
obstakels. 
Eventuele aanwezige kabels en leidingen dienen voorafgaand aan de 
werkzaamheden door opdrachtgever te zijn vrij gegraven en duidelijk 
gemarkeerd. 
Beschadiging van kabels en leidingen door Leenaerts is voor rekening en 
risico van opdrachtgever. 
Indien door het toedoen van obstakels de uitvoeringswijze dient te worden 
gewijzigd, dan wel stilstand optreedt, zijn  alle kosten terzake voor rekening 
van de opdrachtgever. 
 
Artikel 12 - Gehele of gedeeltelijke ontbinding 
 
12.1. 
In de navolgende gevallen heeft Leenaerts het recht de overeenkomst 
(gedeeltelijk) zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is 
vereist te ontbinden:  
a. indien opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surséance 

van betaling aanvraagt, dan wel  onder bewind  of curatele wordt 
gesteld, of anderszins de beschikking over zijn vermogen 
(gedeeltelijk) verliest; 

b. indien opdrachtgever failliet wordt verklaard;  
c.  indien opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel 

of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, danwel anderszins 
de zeggenschap in (onderdelen van) zijn onderneming, of de 
zeggenschap in rechtspersoon die de onderneming uitoefent  
substantieel, wijzigt; 

d. indien op (een gedeelte) van zaken van opdrachtgever 
conservatoir of  executoriaal beslag wordt gelegd, en dit beslag 

niet binnen een redelijke termijn nadien is opgeheven. 
 
12.2. 
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Leenaerts gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden, indien de wederpartij na schriftelijke sommatie zijn verplichtingen 
niet nakomt. 
 
12.3. 
In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van 
overmacht, is Leenaerts gerechtigd om hetzij de uitvoering van de 
overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de 
overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van 
Leenaerts tot enige schadevergoeding. 
 
Artikel 13 – Overmacht 

 
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Leenaerts onafhankelijke 
omstandigheid - ook al was deze tijdens de totstandkoming van de 
overeenkomst reeds voorzien -, alsmede voor zover daaronder niet reeds 
begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking 
werkliedenuitsluiting, grondstoffengebrek, transportmoeilijkheden, brand, 
onbevaarbaarheid van wateren en andere ernstige storingen in het bedrijf van 
Leenaerts of diens leveranciers. 
 
Artikel 14 -  Intentieverklaring 
 
14.1. 
Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig mocht 
blijken te zijn, of daarvan om welke reden dan ook geen nakoming kan worden 
gevorderd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
onverminderd van kracht en zullen partijen omtrent de nietige bepaling, 
danwel de bepaling waarvan geen nakoming kan worden gevorderd, bij 
elkander te rade gaan omtrent de wijze waarop het beste uitvoering kan 
worden gegeven aan de strekking van de desbetreffende bepaling.  
 
Artikel 15 – Geschillenregeling /  toepasselijk recht 

 
15.1. 
Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Leenaerts is bij 
uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. 
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the 
international Sale of Goods 1980) is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
15.2. 
Alle uit of naar aanleiding van door Leenaerts verstrekte offertes en/of met 
Leenaerts gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting 
worden beslist door de Arrondissements-Rechtbank te Maastricht, behoudens 
de bevoegdheid in kantongerechtzaken. 
 
15.3. 
Het in artikel 15.2 vermelde strekt uitsluitend ten behoeve van Leenaerts. 
Leenaerts is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de rechter 
die afgezien van het vermelde in 15.2 bevoegd is. 
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II  BIJZONDER GEDEELTE 
 
ONDERDEEL A:  VERKOOP- EN LEVERING VAN ZAKEN 
 
Artikel 16 - Wijze van levering 
 
16.1. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek of 
winplaats; de zaken reizen derhalve voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. 
 
Artikel 17 - Plaats van levering 

 
17.1. 
Indien levering franco werk is overeengekomen, zullen de zaken worden 
geleverd op een vervoermiddel, op de plaats vermeld in de overeenkomst. Is 
geen zodanige plaats overeengekomen, dan zal levering geschieden in depot 
op de bouwplaats, althans zo dicht mogelijk daarbij in de buurt. Opdrachtgever 
zal, indien van toepassing, zorgdragen voor tijdige en adequate 
losvoorzieningen, bij afwezigheid waarvan Leenaerts zal lossen voor rekening 
en risico van opdrachtgever. Bij levering franco werk reizen de zaken voor 
rekening en risico van Leenaerts, terwijl breuk en/of beschadiging ontstaan bij 
het lossen en tassen voor rekening van opdrachtgever komt. 
De losplaats dient vanaf de openbare weg goed berijdbaar en bereikbaar te 
zijn voor het middel van vervoer genoemd in de overeenkomst. 
Opdrachtgever is verplicht, franco te leveren losgestorte bouwstoffen, bij 
aflevering onmiddellijk te controleren op aard en hoeveelheid en afwijkingen 
onmiddellijk te melden. Hoeveelheidsbepaling geschiedt door in- en uitmeting 
per vracht. Indien de opdrachtgever met zijn controleplicht en/of meldingsplicht 
in verzuim blijft, wordt Leenaerts geacht de bouwstoffen naar aard, 
hoeveelheid en samenstelling juist te hebben afgeleverd. 
 
Artikel 18 – Retourzendingen /  emballage 
 
18.1. 
Tenzij anders overeengekomen blijft emballage  van afgeleverde zaken achter 
op het werk voor rekening en risico van opdrachtgever, die zelf voor afvoer 
dient zorg te dragen. 
 
Artikel 19 - Prijs 

 
Alle prijzen gelden voor levering van de zaken af fabriek of, indien artikel 17 
van deze voorwaarden van toepassing is, voor levering franco, ongelost op de 
in artikel 17 van deze voorwaarden bedoelde plaats. In het laatste geval zijn 
de prijzen inclusief kosten van belading, transport en verzekering. Prijzen zijn  
te allen tijde exclusief kosten van emballage, uitlading en B.T.W.  De prijzen 
zijn gebaseerd op prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment 
van aanbieding. Nadien opgetreden (prijs)wijzigingen in kostencomponenten 
kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. 
 
Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud 
 
20.1. 
Leenaerts behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan 
opdrachtgever 
afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. 
 
20.2. 
Indien Leenaerts in het kader van de overeenkomst ten behoeve van 
opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, 
geldt het eigendomsvoorbehoud totdat opdrachtgever ook deze vorderingen 
van Leenaerts geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud 
voor de vorderingen, die Leenaerts tegen opdrachtgever mocht verkrijgen 
wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn 
verplichtingen jegens Leenaerts. 
 
20.3. 
Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken 
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leenaerts te 
bewaren.   
Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het 
eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede 
tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan 
Leenaerts op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van 
opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde 
verzekeringen zullen, zodra Leenaerts zulks wenst, door opdrachtgever aan 
Leenaerts stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen 
van Leenaerts tegen opdrachtgever. 
 
20.4. 
Bij terugneming van de zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud wordt 
opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen 
zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, 
verminderd met de op de terugname gevallen kosten. 
 
 
ONDERDEEL B:  VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK 

 
Artikel 21 - Aanvang en oplevering van het werk 

 
21.1. 
Indien opdrachtgever de datum van aanvang en/of de volgorde van de uit te 
voeren werkzaamheden wijzigt, worden de hieruit voor Leenaerts 
voortvloeiende kosten door opdrachtgever vergoed als meerwerk, behoudens 
wanneer de wijziging  plaatsvindt op verzoek van Leenaerts. 
 
21.2. 
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het tijdstip waarop Leenaerts na 
voltooiing van het werk opdrachtgever daarvan in kennis stelt, hetzij 
opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik neemt. Gedeeltelijke 
ingebruikneming door opdrachtgever is toegestaan, mits deze een voldoende 

voortgang van overige werkzaamheden niet in gevaar brengt en mits hieruit 
voor Leenaerts voortvloeiende kosten aan hem als meerwerk worden betaald. 
De in gebruik genomen onderdelen van het werk worden met de 
ingebruikname beschouwd als opgeleverd. 
 
21.3. 
Leenaerts heeft het recht bij gehele of gedeeltelijke, niet door hem 
veroorzaakte overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen 
van aanvang, duur, volgorde  of oplevering van het werk, of van 
overeengekomen termijnen waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen 
dient na te komen, alsmede in het geval naar het oordeel van Leenaerts het 
werk onvoldoende voortgang vindt, de overeenkomst (gedeeltelijk) te 
ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten zonder verplichting tot 
vergoeding van schade of kosten. 
 
Artikel 22 - Prijs 

 
22.1. 
De in de overeenkomst vermelde prijs is exclusief B.T.W. en, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en 
prijspeil van lonen, materialen etc. ten tijde van het moment van aanbieding. 
Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden 
doorberekend aan de opdrachtgever overeenkomstig de voor de betreffende 
bedrijfstak van toepassing zijnde risicoregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 
 
22.2. 
Meer- en minderwerk wordt altijd verrekend conform de UAV 1989, ook als 
overigens de UAV 1989 niet van toepassing zijn. Artikel 7A:1646 Burgerlijk 
Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 23 – C.A.R.-verzekering 

 
23.1. 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Leenaerts medeverzekerd op 
een door de opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten Construction 
All Risks (C.A.R.)-verzekering, waarvan de voorwaarden voor Leenaerts op 
diens verzoek bij de opdrachtgever ter inzage liggen. 
 
ONDERDEEL C:  VOORWAARDEN VOOR DE VERHUUR VAN 
(ON)BEMAND  MATERIEEL     
 
Artikel 24 
 
24.1. 
Leenaerts verbindt zich tegenover opdrachtgever het overeengekomen 
materiaal aan opdrachtgever af te staan, gelijk opdrachtgever zal aanvaarden, 
onder de tussen partijen afgesproken voorwaarden.  
 
Artikel 25 -  Huurprijs 

 
25.1. 
De huurprijs voor onbemand materieel is gebaseerd op gebruik van het 
materieel gedurende ten hoogste 5 dagen per week en 8 uren per dag. Indien 
met het gehuurde langer dan de aldus voorziene werktijd wordt gewerkt, wordt 
de huurprijs evenredig verhoogd. 
In geval van verhuur van bemand materieel is de huurprijs, per uur, gebaseerd 
op werktijden volgens de toepasselijke C.A.O. van het bedienend personeel. 
Indien met het gehuurde langer dan de aldus voorziene werktijd wordt 
gewerkt, wordt de in de huurprijs vervatte looncomponent verhoogd gelijk aan 
de loontoeslag waarop het bedienend personeel recht heeft conform de 
C.A.O.  
Opdrachtgever is verplicht direct na afloop van iedere werkdag, aan Leenaerts 
een opgave te verstrekken indien zulks het geval is. 
 
25.2. 
Leenaerts heeft het recht de huurprijs aan te passen indien een of meer 
componenten van de huurprijs stijgen. Een huurverhoging gaat in op de dag 
nadat Leenaerts de verhoging aan opdrachtgever mededeelde. 
Opdrachtgever heeft alsdan het recht de huurovereenkomst te beëindigen 
indien hij met de huurverhoging niet akkoord gaat, in welk geval hij het 
gehuurde onverwijld op zijn kosten aan Leenaerts dient  over te dragen. 
Onder componenten in de zin van deze bepaling wordt met name verstaan: 
brandstof, lonen, heffingen van overheidswege, onderhoud- en 
materiaalkosten. 
 
25.3. 
De huurprijs wordt berekend per tijdseenheid en exclusief BTW, aan- en 
afvoerkosten en bij onbemande verhuur tevens exclusief brandstofkosten. 
Indien de huurtermijn minder dan 8 aaneengesloten uren bestrijkt zal aan- en 
afvoerkosten in rekening worden gebracht. Indien de huurtermijn 8 of meer 
aaneengesloten uren bestrijkt zal alleen aanvoer in rekening worden gebracht. 
 
 
Artikel 26 – Huurtermijn 

 
26.1. 
De huurtermijn  vangt aan op de dag waarop het onbemand materieel de 
opslag of het magazijn van Leenaerts verlaat en eindigt op de dag van 
terugbezorging op de opslag of het magazijn van Leenaerts. Gedeelten van 
dagen gelden als volle dagen. 
 
De huurtermijn  voor bemand materieel vangt aan op het tijdstip waarop het 
materieel op de plaats zoals in de overeenkomst vermeld arriveert en eindigt 
op het tijdstip waarop het materieel door opdrachtgever telefonisch aan 
Leenaerts is vrij gemeld,  waarbij een gedeelte van het eerste uur als één uur 
wordt beschouwd. 
 
26.2. 
Bij verhuur van onbemand materieel is opdrachtgever gedurende vakanties, 
erkende feestdagen, roostervrije dagen, regen- en vorstverlet, onwerkbare 



 4 

dagen door welke oorzaak ook, of werkstaking de overeengekomen huurprijs 
verschuldigd. 
 
26.3. 
Indien de huur voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de huur door 
schriftelijke opzegging door de ene partij aan de andere partij, met in 
achtneming van een opzegtermijn van 5 dagen. 
 
26.4. 
Opdrachtgever dient aan Leenaerts te vergoeden alle schade en kosten 
wegens vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport, die niet 
toerekenbaar zijn aan Leenaerts en de reparatietijd voor reparaties die het 
gevolg zijn van nalatigheid van de opdrachtgever of veroorzaakt door derden. 
 
Artikel 27 – Beschikbaarheidstelling 
 
27.1. 
Opdrachtgever heeft het recht het gehuurde voor verzending vanaf opslag of 
magazijn Leenaerts te (doen) keuren. Indien opdrachtgever van dit recht geen 
gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, bruikbaar en 
compleet de opslag of het magazijn van Leenaerts te hebben verlaten.  
 
27.2. 
Bij verhuur van bemand materieel is Leenaerts bevoegd om gedurende de 
duur van de huurovereenkomst het gehuurde materieel en/of het 
bedieningspersoneel uit te wisselen. 
 
Artikel 28 -  Gebruiksvoorwaarden 

 
28.1. 
Het gehuurde mag alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het 
bestemd is en mag niet worden overbelast of overbeladen. Opdrachtgever 
draagt zorg voor het gehuurde en het goed functioneren daarvan als ook het 
goed functioneren van aanwezige beveiligingen op of aan het gehuurde. 
 
28.2. 
Het gehuurde mag nimmer worden gebruikt op plaatsen waar het gebruik 
en/of aanwezigheid enigerlei risico voor het gehuurde met zich meebrengt. 
Het is niet toegestaan het gehuurde naar een plaats, anders dan in de 
overeenkomst vermeld, te verplaatsen zonder schriftelijke toestemming van 
Leenaerts. 
 
28.3. 
Het is opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of 
in bruikleen af te staan zonder schriftelijk toestemming van Leenaerts. 
 
28.4. 
Leenaerts is bevoegd gedurende de huurtermijn de toestand van het 
gehuurde en de wijze waarop er mee wordt gewerkt te controleren. 
Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Leenaerts of diens gemachtigde 
toegang tot het gehuurde wordt verleend. 
Artikel 29 – Onderhoud onbemand materiaal 

 
29.1. 
Opdrachtgever is verplicht het gehuurde goed te onderhouden en dagelijks 
controle uit te oefenen op onder andere oliepeil, koelwater, accu’s en daarmee 
gelijk te stellen onderhoud. 
 
29.2. 
Opdrachtgever mag alleen reparaties laten uit voeren met voorafgaande 
toestemming van Leenaerts en door deskundig personeel. 
 
Artikel 30 – Terugbezorging onbemand materiaal 
 
30.1. 
Opdrachtgever is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde 
gereinigd en compleet terug te bezorgen bij  Leenaerts, dan wel door 
Leenaerts te laten ophalen. 
 
30.2. 
Opdrachtgever heeft het recht om bij teruglevering en de daarop volgende 
inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, 
reinigen, ondeskundig gebruik, of daarmee gelijk te stellen zaken of de 
gevolgen daarvan, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat 
zoals het door opdrachtgever was ontvangen, komen voor rekening van 
opdrachtgever, ook indien deze zonder voorafgaande opgaaf aan 
opdrachtgever zijn gemaakt. 
 
Artikel 31 – Verzekeringen 

 
31.1. 
De wettelijke aansprakelijkheid is door Leenaerts verzekerd. W.A.M. –plichtig 
materieel is verzekerd conform de Wet Aansprakelijksheidsverzekeringen 
Motorvoertuigen. 
 
31.2. 
Het gehuurde is door Leenaerts verzekerd tegen cascoschade, met dien 
verstande dat het  eigen risico ingevolge de casco-verzekering, van maximaal   
€ 1000,00 per schadevoorval voor rekening van opdrachtgever is. 
 
31.3. 
Het gehuurde is voor rekening en risico van opdrachtgever gedurende de 
periode dat opdrachtgever het gehuurde ter beschikking heeft, behoudens 
voor zover de casco-verzekeraar van leenaerts dekking verleent, en 
onverminderd het bepaalde in artikel 31.2. omtrent het eigen risico. Voor 
bedrijfsschaden van onverschillig welke aard en hoe ook omschreven, 
onverminderd schaden aan kabels en leidingen, kan Leenaerts nimmer 
aansprakelijk worden gesteld.  
 
31.4. 

In geval van schade, van welke aard ook, aan het verhuurde, is opdrachtgever 
verplicht dit terstond aan Leenaerts te melden. Niet (tijdig), (drie dagen na 
constatering van de schade) gemelde schade(s) komt (komen) voor rekening 
en risico van opdrachtgever. 
 
 
ONDERDEEL D:  AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE 
ACCEPTATIE, CONTROLE EN WEIGERING  VAN AFVALSTOFFEN 

 
Artikel 32 – Definities 

 
32.1 
In deze voorwaarden bijzondere gedeelte onderdeel D wordt verstaan onder: 
 
“Acceptatievoorwaarden” 
Aanvullende voorwaarden voor acceptatie, controle en weigering van 
afvalstoffen.  
Wet en regelgeving zijn bepalend bij de acceptatie van afvalstromen. Deze 
wet- en regelgeving kan in de tijd wijzigen of veranderen. Dit heeft dan ook 
invloed op de toepasselijkheid. 
 
“Afvalstoffen” 
Een afvalstof is elke stof, preparaat of ander product waarvan de houder zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.  
 
Artikel 33 – Aanleveringscondities 
 
33.1  
De afvalstoffen dienen voor rekening en risico van opdrachtgever op de in de 
overeenkomst genoemde locatie te worden aangeleverd. 
 
33.2 
Datum en tijdstip van de eerste levering dient, minimaal 5 etmalen van 
tevoren, schriftelijk door de opdrachtgever aan Leenaerts te worden bekend 
gemaakt en door Leenaerts te worden geaccordeerd. 
 
33.3 
De ontdoener is verplicht de aangeboden afvalstoffen vergezeld te doen gaan 
van de door de wet- en regelgeving vereiste formulieren en daarop gevraagde 
gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. 
 
Artikel 34 – Samenstelling van de aangeleverde afvalstof 
 
34.1 
De afvalstof dient te voldoen aan de kwaliteit welke geheel overeenkomt met 
hetgeen tussen Leenaerts en de opdrachtgever vooraf is overeengekomen in 
een overeenkomst. 
 
 
Artikel 35 – Acceptatie van afvalstoffen 
 
35.1  
Leenaerts zal bij aanlevering van de afvalstoffen visueel inspecteren. Indien 
naar het uitsluitend oordeel van Leenaerts de afvalstoffen niet voldoen aan de 
overeengekomen kwaliteit, is de opdrachtgever gehouden deze onmiddellijk 
op haar kosten te verwijderen. 
 
35.2 
Leenaerts heeft het recht ten alle tijden monsters te nemen van de 
aangeboden afvalstof en deze te doen analyseren. Blijkt de aangeleverde 
partij, op grond van de analyseresultaten niet te voldoen aan de 
overeengekomen analyseresultaten worden de afvalstoffen geacht niet te zijn 
geaccepteerd en heeft geen eigendomsoverdracht plaats gevonden. Alsdan is 
Leenaerts gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever de 
aangeleverde afvalstoffen naar de locatie van herkomst of een erkende 
verwerker af te voeren. 
 
35.3 
Afvalstoffen waar de samenstelling niet van bekend is worden niet 
geaccepteerd door Leenaerts. 
 
35.4 
Afvalstoffen welke niet voldoen aan hetgeen in wet- en regelgeving is bepaald 
worden niet geaccepteerd door Leenaerts. 
 
35.5 
Als de afvalstoffen voldoen aan het gestelde in artikel 34 zal Leenaerts de 
afvalstoffen accepteren. 
 
 
Artikel 36 – Eigendomsoverdracht 
 
36.1 
Leenaerts wordt eigenaar van de afvalstoffen op het moment dat Leenaerts de 
afvalstoffen heeft geaccepteerd (artikel 35) en de betaling door Leenaerts is 
ontvangen. 
 
Artikel 37 – Hoeveelheidsbepaling van de aangeleverde afvalstof 
 

37.1 
Het tonnage van de aangeleverde afvalstof wordt vastgesteld door 
gewichtsmeting op het transportmiddel op een door Leenaerts goedgekeurde 
geijkte weegbrug. 
 
37.2 
De kosten voor weging komen voor rekening van de opdrachtgever. 
 
 
Artikel 38 – Prijzen  
 
38.1 
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De overeengekomen prijs is gebaseerd op de overeengekomen kwaliteit. 
Wijkt de geleverde kwaliteit af van de overeenkomst, dan is Leenaerts 
gerechtigd de voor de geleverde kwaliteit gebruikelijke door haar berekende 
(hogere) prijs aan de opdrachtgever door te berekenen. Artikel 35 is onverkort 
van toepassing. 
 
 
Artikel 39 – Betalingszekerheid 
 
39.1 
Leenaerts kan een onmiddellijk opeisbare bankgarantie vragen van een 
gerenommeerde bankinstelling conform voorwaarden welke aanvaardbaar zijn 
voor Leenaerts ter hoogte van het overeengekomen bedrag, alvorens tot 
acceptatie wordt overgegaan. De bankgarantie vervalt indien de 
opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. 
 
 
Artikel 40 – Aansprakelijkheid 
 
40.1 
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Leenaerts of door 
Leenaerts ingehuurde derden lijden die het gevolg zijn van de aan-/ afvoer, 
opslag en/ of bewerking van afvalstoffen welke in strijd zijn met het gestelde in 
deze algemene voorwaarden dan wel anderszins schriftelijk is 
overeengekomen.    
 
40.2 
Opdrachtgever vrijwaart Leenaerts voor alle aanspraken hoe ook genaamd, 
door wie ook in te dienen, die het gevolg zijn  van aan-/ afvoer, opslag en/ of 
bewerking van afvalstoffen welke niet voldoen aan hetgeen is gesteld in deze 
algemene voorwaarden dan wel anderszins schriftelijk is overeengekomen.    
 
40.3 
Opdrachtgever en de door hem ingeschakelde werknemers of derden zijn 
jegens Leenaerts volledig aansprakelijk voor alle schade welke voor 
laatstgenoemde mocht voortvloeien uit het hebben, het gebruik en de 
toepassing van de aangeleverde afvalstoffen en de omstandigheden dat de 
afvalstoffen niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteit of overigens niet is 
voldaan aan de in de overeenkomst gestelde vereisten. 
 
40.4 
De aansprakelijkheid onder 40.3 geldt eveneens na acceptatie indien de 
tekortkoming niet bij aflevering visueel viel waar te nemen 
 
 


