
ALGEMENE KOOP- EN VERKOOPVOORWAARDEN BETONFABRIEK VRIJENBAN VIANEN B.V. (Vrijenban)  
 
Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van 
 Vrijenban tot verkoop en levering van beton(producten) en bouwmaterialen. 
2. Bij tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze voorwaarden prevaleert de  
 overeenkomst.  
3. Partijen kunnen uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst van deze voorwaarden afwijken. 
4. Eventuele door koper gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. 
5. In geval dat één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig blijken te zijn en/of  

vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige 
ongewijzigd in stand.  

 
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst  

1.  Alle offertes van Vrijenban zijn vrijblijvend tenzij daarin een termijn van acceptatie is bepaald.  
2.  De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een door Vrijenban uitgebrachte  
 offerte met een opdracht tot levering van koper dan wel een opdrachtbevestiging van  
 Vrijenban.  
3.  Een opdracht van koper die van de offerte afwijkt, geldt als een verwerping van de  
 oorspronkelijke aanbieding en leidt slechts tot een overeenkomst indien de afwijkende  
 opdracht schriftelijk door Vrijenban wordt bevestigd in een opdrachtbevestiging.  
4.  Indien koper mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van  
 Vrijenban geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij koper onverwijld  
 kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.  
5.  Bij levering uit voorraad na totstandkoming van een mondelinge overeenkomst geldt de door  
 of namens koper ondertekende ontvangstbevestiging als schriftelijke bevestiging van de  
 opdracht. 

 
Artikel 3. Prijzen 

1.  Prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, (cao)  
 lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op  
 de offertedatum. 
2.  Vrijenban behoudt zich het recht voor om (tijdelijke) prijsverhogingen van de in het vorig  
 artikel lid benoemde kosten tijdens de looptijd van de overeenkomst aan koper door te  
 berekenen. 
3.  Vrijenban behoudt zich het recht voor om aanvullende kosten ten gevolge van  
 omstandigheden die bij het tot stand komen van de overeenkomst redelijkerwijs niet waren te  

voorzien en die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn, in redelijkheid aan 
koper door te berekenen. 

 4.  Onder de in lid 3 van dit artikel bedoelde kostenverhogende omstandigheden worden in  
  ieder geval verstaan vorst of abnormale waterstand. 
 
Artikel 4. Leveringstermijn 

1. In de overeenkomst opgenomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bij niet tijdige  
 levering dient Vrijenban schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij door koper een  
 redelijke termijn voor herstel wordt geboden. Bij overschrijding van de termijnen is Vrijenban  
 slechts schadeplichtig als partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.  Vrijenban is eerst in verzuim nadat de in lid 1 van dit artikel door Vrijenban met koper 
 overeengekomen termijn is verstreken en levering door Vrijenban is uitgebleven.  
 

Artikel 5. Aflevering en risico-overgang 
1.  Het risico voor producten en/of materialen gaat na aflevering over op koper. De plaats en de 
 wijze van aflevering van goederen wordt in de overeenkomst vastgelegd.  
2.  Als aflevering geldt het aanbieden van de producten en/of materialen op de overeengekomen  
 plaats en tijd, ook indien koper de goederen niet in ontvangst neemt. Aflevering geschiedt te  
 allen tijde binnen normale werktijden van ma t/m vrij van 07:00 t/m 16:30 uur.  
3.  Aflevering geschiedt naar de keuze van koper af fabriek of franco werk.  
4.  Bij levering af fabriek zijn de goederen geleverd zodra deze door of namens Vrijenban in of  
 op het vervoermiddel van koper zijn geladen. Koper dient de te leveren producten en/of  
 materialen voor het laden te controleren op zichtbare gebreken.  
5.  Bij levering franco werk zijn de verkochte zaken door Vrijenban geleverd zodra de goederen  
 op de door koper aangewezen losplaats zijn afgeleverd.  
6.  Bij levering franco werk draagt koper zorg voor een goede bereikbaarheid van de losplaats  
 zodat het lossen binnen de normale of uitdrukkelijk overeengekomen lostijd kan  
 plaatsvinden. Het lossen door koper geschiedt met voldoende geschikt personeel en  
 materiaal. 

 
Artikel 6. Overmacht 

1.  Vrijenban is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd  
 is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, 
 rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  
2. Ingeval van overmacht heeft Vrijenban het recht de duur van de levertijd met een redelijke 
 termijn te verlengen dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren. 
 Alsdan zal na redelijkheid met koper worden afgerekend. 

 
Artikel 7. Eigendomsoverdracht en –voorbehoud 

1.  Behoudens hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, gaat de eigendom van de geleverde 
 producten en/of materialen op koper over bij aflevering.  
2.  Vrijenban blijft eigenaar van de geleverde producten en/of materialen totdat koper volledig 
 aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan of daartoe voldoende zekerheid heeft 
 gesteld.  
3.  Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs, met inbegrip van de wettelijke rente en 
 overige door Vrijenban ten gevolge van de niet tijdige betaling gemaakte kosten, niet 
 bevoegd de gekochte zaken te (doen) verwerken, te verpanden of aan derden in eigendom 
 over te dragen. 
4.  Bij overtreding van de in dit artikel omschreven verplichtingen door koper wordt de (restant) 
 koopprijs terstond opeisbaar en verhoogd met een boete van 10% over de volledige 
 koopprijs. 

 
Artikel 8. Betaling 

1.  Betaling van de geleverde zaken vindt binnen 30 dagen na factuurdatum plaats tenzij partijen 
 anders schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.  De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien de betalingstermijn is 
 overschreden, beslag op de door Vrijenban aan koper geleverde goederen wordt gelegd dan 
 wel als koper in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling aanvraagt.  
3.  Bij niet, of niet tijdige of niet volledige betaling is koper vanaf de vervaldag van de factuur aan 
 Vrijenban de wettelijke rente verschuldigd over de te late betalingen per maand of een 
 gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand.  
4.  De koper is bij niet, niet tijdige of te late betaling tevens (buiten)gerechtelijke incassokosten 
 verschuldigd. De (buiten)gerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de 
 verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 150.  
5.  Ingeval koper op de vervaldag niet (volledig) aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan, is 
 Vrijenban bevoegd de leveringsverplichting op te schorten of voor de nog te leveren 
 producten/materialen voldoende zekerheid te verlangen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel 9. Kwaliteit 

1.  De gefabriceerde en geleverde zaken worden gegarandeerd overeenkomstig de eisen van 
 goed en deugdelijk werk en de bepalingen van de overeenkomst. 
2.  Koper heeft het recht om de verkochte producten en/of materialen voor eigen kosten bij 
 Vrijenban te (laten) keuren, om vast te stellen of de zaken voldoen aan hetgeen is 
 overeengekomen. 

 
Artikel 10. Reclame 

1.  Koper is verplicht om onverwijld na aflevering van de verkochte producten en/of materialen 
 mededeling te doen van diens klachten ten aanzien van de kwaliteit van de geleverde zaken.  
2.  Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde producten en/of materialen niets is 
 overeengekomen vormen geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur, 
 kalkuitslag en andere kleine gebreken geen reden tot afkeuring en reclamatie.  
3.  De controle op de hoeveelheid van de geleverde zaken berust bij de koper. Indien niet direct 
 (levering af fabriek) of uiterlijk binnen 24 uur (levering franco werk) na aflevering door koper 
 wordt gereclameerd, wordt koper geacht de hoeveelheid geleverde zaken te hebben 
 geaccepteerd waarmee hij zijn recht op reclame heeft verwerkt. 
4.  Koper verwerkt zijn recht om te reclameren zodra de door Vrijenban geleverde zaken door 
 koper zijn verwerkt of aan derden zijn doorgeleverd.  
5.  De acceptatie van goederen laat het recht op reclame van koper voor eventuele verborgen 
 gebreken onverlet. Koper dient in voorkomend geval onverwijld na constatering van het 
 gebrek Vrijenban van het gebrek op de hoogte te brengen.  
6.  Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de koper niet bij de 
 aflevering is geconstateerd of behoefde te worden geconstateerd. Een gebrek is slechts dan 
 als een verborgen gebrek aan te merken, indien het de hechtheid van het product of van een 
 essentieel onderdeel daarvan, dan wel van het werk van de koper in gevaar brengt. 
7.  Een rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek is niet ontvankelijk, indien deze wordt 
 ingesteld na verloop van 5 jaar na aflevering of indien deze wordt ingesteld 2 jaar na de dag 
 waarop koper over het gebrek heeft geprotesteerd. 

 
Artikel 11.  Aansprakelijkheid van de koper 

1.  Koper is aansprakelijk voor schade ten gevolge van door of namens hem voorgeschreven 
 constructies en werkwijzen, voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen, 
 alsmede voor de door of namens hem verstrekte gegevens.  
2.  Koper is aansprakelijk voor schade ten gevolgde van het niet tijdig aan Vrijenban overleggen 
 van voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en (overheids)voorschriften voor 
 zover die voor de leverantie van belang zijn.  
3.  Koper is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door bouwstoffen, materialen of 
 hulpmiddelen, welke door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en 
 naar hun aard ongeschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst 
 bestemd zijn.  
4.  Indien koper het product en/of de materialen niet conform overeenkomst tijdig afneemt, is hij 
 aansprakelijk voor de daaruit direct voortvloeiende schade (met inbegrip van een redelijke 
 vergoeding voor opslag), behoudens gevallen van overmacht. 

 
Artikel 12. Aansprakelijkheid Vrijenban 

1.  Vrijenban is aansprakelijk voor directe schade voor zover deze door levering van het product 
 is veroorzaakt en aan Vrijenban, waaronder begrepen zijn personeel, is toe te rekenen. 
2.  De aansprakelijkheid voor directe schade wordt beperkt tot maximaal vergoeding van de 
 factuurwaarde. Onverminderd de garantiebepalingen en de beperkingen door de wet gesteld, 
 sluit Vrijenban ter zake geleverde zaken iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, 
 waaronder gevolgschade, gederfde winst en stagnatieschade bij koper.  
3.  De aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, als bedoeld in artikel 10 van deze 
 voorwaarden, beperkt zich tot de vergoeding van de factuurwaarde dan wel het opnieuw 
 leveren van goederen, zulks ter keuze van koper en voor zover levering redelijkerwijs van 
 Vrijenban kan worden gevraagd.  
4.  Koper vrijwaart Vrijenban voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid 
 als gevolg van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en/of 
 door de derde is verwerkt in een werk, product of materiaal.  

 
Artikel 13. Opschorting en ontbinding 

1.  Indien de levering van goederen op verzoek van koper geheel of gedeeltelijk wordt 
 opgeschort, is koper gehouden Vrijenban de ten gevolge daarvan geleden vertragingsschade 
 te vergoeden. 
2.  Koper en Vrijenban kunnen de overeenkomst met een aangetekend schrijven geheel of 
 gedeeltelijk ontbinden, indien de andere partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend 
 onmogelijk is.  
3.  Als koper de overeenkomst ontbindt zonder toerekenbare tekortkoming van Vrijenban, is 
 koper gehouden alle (in)directe schade, zoals gederfde winst en gemaakte kosten, te 
 vergoeden. 
4.  Indien Vrijenban of koper ten gevolge van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst 
 niet nakomen, kan iedere partij deze geheel of gedeeltelijk ontbinden. In dat geval zullen 
 partijen naar redelijkheid met elkaar afrekenen.  
 

Artikel 14. Wijzingen en meerwerk 

1. Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van koper of door wijziging van de 
 levering van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die Vrijenban op grond van 
 de overeenkomst moet verrichten, worden verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van 
 meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt.  
2.  Tot meerwerk wordt niet gerekend aanvullende werkzaamheden of gewijzigde inzichten die 
 Vrijenban bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien.  
3.  Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk 
 mededeling doen aan de andere partij. 
4.  Vrijenban vangt niet aan met meerwerk alvorens daartoe een nadere opdracht van koper is 
 verstrekt waarin de omvang van de werkzaamheden en de daaraan verbonden tijdsduur en 
 kosten schriftelijk zijn vastgelegd. Vrijenban is niet aansprakelijk voor stagnatieschade als 
 partijen geen overeenstemming bereiken over de condities waaronder het meerwerk dient te 
 worden uitgevoerd. 
5.  Voor het door Vrijenban te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de initiële 
 overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door de 
 nadere schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. 

 
Artikel 15. Geschillen 

1.  Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van 
 toepassing. 

 2.  Alle geschillen voortvloeiende uit de door Vrijenban gedane offertes en/of gesloten  
  overeenkomsten tot levering van de door Vrijenban gefabriceerde producten, worden bij 
 uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen alwaar 
 Vrijenban statutair is gevestigd. 
 
 
Gedeponeerd d.d. 15-01-2016 Kamer van Koophandel 

 


