
ALGEMENE PLAATSINGSVOORWAARDEN  

Holland Mast B.V., Meerkerk 
(Geldig per 1 januari 2010) 

 

 
Op al onze offertes, verkopen en transacties zijn onze voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de  

Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 230 79646. 
 

Artikel 1 - BEGRIPPEN 
a. Nader te noemen �HM� wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Mast B.V., gevestigd te Meerkerk. 
b. Nader te noemen �Cliënt� wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de wederpartij van 

HM. 
 
Artikel 2 - ALGEMEEN 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Cliënt als 

(potentieel) HM en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt. 
2.2 Van deze plaatsingsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 
 
Artikel 3 - ALGEMENE VOORWAARDEN DERDEN 
De toepasselijkheid van de door Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 
  
Artikel 4 - OFFERTES 
4.1 Alle offertes van HM zijn vrijblijvend. 
4.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding. 
4.3 Getoonde afbeeldingen gelden slechts ter richt indicatie. 
 
Artikel 5 - AANVULLINGEN OVEREENKOMST 
HM zal op verzoek van Cliënt alle door deze aangegeven veranderingen in de opdracht uitvoeren, 

mits deze redelijkerwijs uitvoerbaar zijn en met het recht de meerprijs in rekening te brengen. 
 
Artikel 6 - LEVERING 
6.1 De met Cliënt overeengekomen levertijden gelden slechts als indicatie en niet als fatale 
termijn. 
6.2 Leveringen geschieden op kosten en voor risico van Cliënt. 
6.3 HM is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. 
 
Artikel 7 - LOCATIE 
7.1 De locatie dient aangegeven te zijn op een, uiterlijk één week voorafgaand aan de 

plaatsingsdatum, ter beschikking gestelde duidelijke plattegrond met maten in centimeters. 
Hiervan kan afgeweken worden als koper ten tijde van de plaatsing zelf aanwezig is.  
7.2 De afstand van de montagevoertuigen tot de plaatsingslocatie is maximaal 10 meter, over 
verhard terrein. Het terrein dient geschikt te zijn, om met montagevoertuigen (maximaal 5 ton) te 
kunnen manoeuvreren. 
7.3 De montagelocatie dient vrij te zijn van obstakels (bouwketen, auto�s, bouwmaterialen, e.d.) 
 
Artikel 8 - BODEMGESTELDHEID 
8.1 Bij plaatsing gaat HM uit van plaatsing in volle grond en/of klinkerbestrating. 
8.2 Het terrein dient vrij te zijn van kabels, leidingen, funderingen, puin, wortels etc. Aan de hand 
van de door u ter beschikking gestelde leidingtekening(en) (b.v. klick melding) zal er tot plaatsing 
worden overgegaan. 
8.3 Indien deze tekening(en) niet aan HM ter hand gesteld zijn of incorrect zijn wijzen wij elke 
vorm van aansprakelijkheid af.  
8.4 Een meerwerk factuur volgt indien er door incorrecte tekening(en) of het niet nakomen van  
lid 2, meerwerk uitgevoerd is. 
 
Artikel 9 - AFWERKING 
9.1Het herstellen van straatwerk valt onder meerwerk. 
9.2 Uitgegraven grond wordt over het aanwezige terrein verspreid. Indien dit niet mogelijk is, 
draagt de Cliënt zorg voor verwijdering van de grond. 
9.3 Hoogte van de bovenzijde van de betonpoer t.o.v. de, ten tijde van de 
plaatsingswerkzaamheden aanwezige grondslag of straatwerk is respectievelijk + ca. 0 / 5 
centimeter. 
 
Artikel 10 - VOORBEHOUD 
10.1 Indien de weersomstandigheden (extreme vorst, onweer etc.) het niet toelaten om 
plaatsingswerkzaamheden te verrichten, beroept verkoper zich op de clausule: onwerkbaar weer. 
Commerciële, technische schade en/of juridische gevolgen, die hieruit voortvloeien kunnen niet 
op verkoper verhaald worden. 
10.2 Plaatsing data en tijdstippen zijn zo strikt mogelijk. HM behoud zich echter het 
recht voor hiervan, zonder overleg vooraf, van af te wijken.  
10.3 Wachturen van HM monteurs zijn voor rekening van koper. 
10.4 Direct nadat plaatsing gereed is, dient koper of een bevoegd persoon voor de verrichte 
werkzaamheden een akkoord te geven, middels een handtekening en naam in blokletters. Indien 
Cliënt of Cliënten�s vertegenwoordiger niet (meer) aanwezig is/zijn beschouwt HM dit als Cliënt 

akkoord. 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 11 - AANSPRAKELIJKHEID 
11.1 HM is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te 
wijten is. 
11.2 HM is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen 
of zaken. Gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
11.3 HM bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen welke zij ter 
afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Cliëntkan inroepen, 
mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten 
voor wier gedragingen zij ingevolge wet of overeenkomst aansprakelijk zou zijn. 
11.4 Voor zover HM ingevolge dit artikel aansprakelijk is, is zij slechts gehouden tot 
vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking verleent, althans -indien de 
verzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking verleent- tot het maximale 
bedrag van de factuurwaarde. 
11.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van HM 
ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 
 
Artikel 12 - ONTBINDING 
12.1 Indien Cliënt niet, niet behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting, welke voor 
haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede ingeval 
van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of onder curatelenstelling van 
Cliënt, dan wel stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is HM te harer keuze 

gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de 
haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
HM is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar 
toekomende te vorderen. 
12.2 Indien de behoorlijke nakoming door HM ten gevolge van één of meer 

omstandigheden, die niet voor rekening of risico van HM komen, geheel 
of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft HM het recht de 
overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 13- TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen HM en Cliënt is Nederlands recht van 

toepassing. 
13.2 Geschillen tussen HM en Cliënt verbandhoudende met of voortvloeiende uit 

deze overeenkomst, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te 
Utrecht, tenzij HM kiest voor een andere bevoegde rechter. 
 
Artikel 14 - CONVERSIE 
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk 
bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen 
beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking 
een zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing toe, zodat daarop wel een beroep 
kan worden gedaan. 
  
Artikel 15 � ALGEMENE VOORWAARDEN 
Bij alle overeenkomsten van HM met Cliënt zijn en blijven ook de Algemene 
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.   
 
Artikel 16 -  VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAADEN 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder 
dossiernummer 23079646. 
 


