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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN  

VAN GROUNDWATER TECHNOLOGY 

 

 

ALGEMEEN 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten van derden aan  opdrachtnemer tot uitvoering van (delen van) 
diensten, leveringen en/of werken. 
 
 
Artikel 1:  Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Opdrachtnemer: Groudwater Technology B.V. te Rotterdam (hierna: Groundwater), de gebruiker van deze voorwaarden, alle tot haar 

onderneming behorende bedrijven, bedrijven waarin Groundwater een belang heeft, bedrijven waar Groundwater zeggenschap 
(over) heeft en/of waarmee Groundwater in een combinatie of anderszins samenwerkt.  

Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die bij Groundwater een uitnodiging heeft gedaan voor het doen van een prijsopgave, 
aan wie Groundwater een prijsopgave heeft gedaan, dan wel die aan Groundwater een (mondelinge) opdracht (heeft) verstrekt 
ter zake de levering of het ter beschikking stellen van zaken en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verrichten van 
diensten, welke opdracht door Groundwater is of wordt aanvaard, welke opdracht Groundwater al dan niet in uitvoering heeft 
genomen, dan wel tussen wie en Groundwater een Overeenkomst zoals onderstaand bedoeld tot stand is gekomen.  

Overeenkomst: elke opdracht, overeenkomst, ter zake van levering van zaken en/of het verrichten van diensten en/of de uitvoering van 
werken, die tussen Groundwater en de opdrachtgever tot stand is gekomen, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin 
alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding daarop en ter uitvoering daarvan.  

Opdracht: elke overeenkomst als boven bedoeld tussen Groundwater en Opdrachtgever. 
 

Artikel 2:  Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Op iedere uitnodiging van de opdrachtgever tot het doen van een prijsopgave, op iedere prijsopgave van Groundwater, op 

iedere overeenkomst die Groundwater is aangegaan en op alle daaruit voortvloeiende diensten, leveringen, en werkzaamheden 
zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

a. de voorwaarden en bepalingen van de overeenkomst 
b. deze algemene voorwaarden 
c. alle voorwaarden en bepalingen van het toepasselijke bestek 
d. de UAV 1989 voor uitvoering van leveringen en werken en/of DNR 2005 voor het verrichten van (advies)diensten. 
In geval van tegenstrijdigheid prevaleert het hierboven hoger geplaatste boven het lager geplaatste. Voor zover de opdracht (mede) 

betrekking heeft op leveringen dient in de UAV 1989 voor werk (tevens) levering gelezen te worden. 
2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk door beide partijen worden overeengekomen. Aan eventueel tussen 

Groundwater en de opdrachtgever overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor eventuele 
toekomstige overeenkomsten. 

3. Algemene voorwaarden, onder welke naam ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

4. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onleesbaar blijkt te zijn, worden partijen geacht in de plaats daarvan een 
geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert, 
en laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 

 

Artikel 3:  Opdracht, totstandkoming van de overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen van Groundwater zijn vrijblijvend en gelden gedurende vier weken, tenzij de aanbieding anders vermeld. Aan 

voorlichtingsmateriaal en schetstekeningen van Groundwater, in welke vorm dan ook, kunnen geen rechten worden ontleend.  
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Groundwater de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard 

en/of heeft bevestigd, dan wel indien Groundwater de opdracht in uitvoering heeft genomen.".  
3. Aanvullingen op - en wijzigingen van - bepalingen in de overeenkomst en/of de daarvan krachtens artikel 2 lid 1 deel uitmakende 

stukken binden Groundwater slechts indien en voor zover deze schriftelijk en onvoorwaardelijk door Groundwater zijn aanvaard. 

Artikel 4:  Niet in de overeenkomst begrepen kosten 
1. Tenzij anders wordt overeengekomen in de opdracht/de overeenkomst zijn de volgende kosten niet inbegrepen en voor rekening 

van de opdrachtgever: 
- alle kosten voor het verkrijgen en uitvoeren van de benodigde vergunningen;  
- alle verschuldigde lozingsrechten, precariorechten, huren en soortgelijke rechten en kosten; 
- het opsporen en in- en uitgraven alsmede omleggen van kabels en leidingen; 
- het aanleggen en in standhouden van uitstroomvoorzieningen, het maken van aansluitingen op de riolering, het herstellen en zo 

nodig reinigen van watergangen en/of rioleringen waarop, al dan niet opgepompt en/of gereinigd, water werd of wordt geloosd; 
- alle gebruiks- en verbruikskosten van elektriciteit, gas, olie, verwarming, water, telefoon, datavoorzieningen, etc.. 
2. Het staat opdrachtgever vrij bovengenoemde punten voor eigen rekening uit te voeren. Indien Groundwater één of meerdere van 

bovengenoemde punten moet uitvoeren, dan kan zij aanspraak maken op bijbetaling van de daarmee gepaard gaande kosten.  
 

Artikel 5:  Verplichtingen van de opdrachtgever 
1. Opdrachtgever garandeert dat Groundwater kosteloos tijdig kan beschikken over: 
- de voor de opzet van het werk benodigde (onderzoeks)gegevens zoals, maar daartoe niet beperkt, rapporten, beschikkingen, 

goedkeuringen en ontheffingen; 
- het gebouw, het terrein, het water of enige andere locatie waar de dienst en/of de levering moet worden verricht en/of het werk 

moet worden uitgevoerd (met inbegrip van toegang daartoe); 
- deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de locatie waar de dienst of levering wordt verricht of het werk wordt 

uitgevoerd, voor aanvoer, opslag en/of afvoer van de te verrichten levering en/of de benodigde bouwstoffen, hulpmiddelen; 
- keten en werkruimte voor opslag en/of uitvoering van de dienst/levering/het werk, waaronder schaft-, was en toiletruimtes; 
- voldoende, behoorlijke en deugdelijke aansluitmogelijkheden voor de eventueel benodigde aardelektrodes, elektrische voeding, 

computers, telefoon, fax, verlichting, verwarming, gas, olie, water etc. van voldoende capaciteit op - of binnen 50 m van - het 
werkterrein en/of de boorplaatsen; 

- voldoende lozingspunten voor het eventueel opgepompte en al dan niet gezuiverde water op maximaal 50 meter vanaf de 
pompen, zuiveringsinstallatie, etc.; 

- terreinafsluiting, terreinverlichting, bewaking en beveiliging, verkeerssignalering op het terrein en in de directe omgeving en/of de 
route naar het terrein, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken en/of opdrachtgever daarom vraagt. 

2. De voor het verrichten van de dienst en/of levering en/of uitvoering van het werk (in)direct benodigde elektriciteit, gas, olie, 
verwarming, water, telefoon, datavoorzieningen en/of lozingspunten, etc. komt voor rekening van de opdrachtgever.  

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Groundwater aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 
de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 
kosteloos aan Groundwater worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig 
aan Groundwater zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit 
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de 
door de opdrachtgever ter beschikking gestelde (onderzoeks)gegevens onjuist en/of onvolledig blijken te zijn, dan komen de 
daarmee gepaard gaande extra kosten voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

4. Voor zover relevant is de opdrachtgever verplicht om Groundwater tijdig, doch uiterlijk bij opdracht, op de hoogte te stellen van 
de eventuele aanwezigheid - en ligging - van kabels en leidingen in - en binnen een straal van 500 m om - het werkterrein.  

5. Opdrachtgever garandeert dat de eventueel door anderen uit te voeren diensten, leveringen en/of werkzaamheden zodanig 
worden uitgevoerd, dat de uitvoering van de door Groundwater uit te voeren diensten, leveringen en/of werkzaamheden daarvan 
geen schade, vertraging of op enige andere wijze hinder van ondervindt. 

6. Opdrachtgever  verbindt zich. jegens Groundwater om gedurende een periode van twee (2) jaar, te rekenen vanaf respectievelijk 
de datum van uitnodiging door Opdrachtgever tot het doen van een prijsopgave en/of de datum waarop Groundwater aan 
Opdrachtgever een prijsopgave heeft gedaan, de datum waarop Opdrachtgever aan Groundwater een opdracht heeft verstrekt 
en/of na volledige afronding van de Overeenkomst door Groundwater, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, . geen direct of 
indirect bij Groundwater betrokken persoon te bewegen zijn/haar contact met opdrachtnemer te verbreken dan wel te 
verminderen of te wijzigen, noch pogingen. daartoe te doen. Het is opdrachtgever in dezelfde periode(s) verboden direct of 
indirect bij Groundwater betrokken personen in dienst te nemen, of direct of indirect bij Groundwater betrokken personen op 
andere wijze - direct of indirect al dan niet via gelieerde ondernemingen of contacten - werkzaamheden voor haar te laten 
verrichten en/of een dienstverband of een arbeidsrelatie aan te bieden. Bij overtreding van een of meer van deze bepalingen 
verbeurt opdrachtgever aan Groundwater per keer een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete ter hoogte 
van €100.000 (zegge honderdduizend Euro), vermeerderd met een bedrag van €1000,-- (zegge: duizend euro) per dag dat de 
overtreding voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Groundwater om volledige schadevergoeding te vorderen. 
 

 

Artikel 6:  Uitvoering van de overeenkomst 
1. Groundwater zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. 

Een en ander op grond van de op dat moment algemeen bekende en gebruikelijke stand der wetenschap.  
2. Groundwater is altijd gerechtigd de uitvoering van haar opdracht (diensten, leveringen en/of werkzaamheden) geheel of 

gedeeltelijk op te dragen aan derden.  
3. Groundwater is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Groundwater is uitgegaan van door de 

opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Groundwater 
kenbaar was of behoorde te zijn. Daarmee gepaard gaande extra kosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.  
Groundwater is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) verontreiniging en/of verspreiding van verontreiniging, die haar niet 
bekend was ten tijde van het opstellen van een aanbieding, bij tot standkomen van de overeenkomst en/of bij uitvoering van de 
opdracht. 

4. De opdrachtgever vrijwaart Groundwater voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.  

5. De opdrachtgever garandeert Groundwater dat de door hem ter beschikking te stellen gegevens, materialen, constructies, 
voorzieningen, etc., tijdig en op passende wijze aan Groundwater ter beschikking worden gesteld, zodat Groundwater de 
overeenkomst op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren. Indien Groundwater van oordeel is dat zij de opdracht niet efficiënt kan 
uitvoeren of heeft kunnen uitvoeren, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende extra kosten.  

6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens Groundwater gehouden is, dan is 
de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Groundwater die daardoor direct of indirect ontstaat.  

 

Artikel 7:  Wijziging overeenkomst 
1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat uitvoering van de overeenkomst niet (goed) mogelijk is en/of 

dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen zo spoedig 
mogelijk nadien in onderling overleg treden.  

2. Als partijen besluiten dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan zal dat schriftelijk overeengekomen worden. Indien 
de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.  
Groundwater zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de gevolgen van de wijziging. 

3. Indien de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Groundwater de 
opdrachtgever zo spoedig mogelijk nadat dit blijkt schriftelijk op de hoogte stellen. 

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Groundwater de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk aangeven in 
hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vaste tarief tot gevolg heeft. 

6. In afwijking van deze bepaling zal Groundwater geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of 
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 

7. Indien partijen, of één van hen, na overleg tot de conclusie komen dat (goede) utvoering of voortzetting van de overeenkomst 
niet mogelijk is, dan is ieder van het gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig 
is. Het bepaalde in art. 20 lid 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 8:  Werkterrein 
1. Het werkterrein dient vanaf het tot stand komen van de overeenkomst ter beschikking te staan van Groundwater.  
2. Het werkterrein dient goed toegankelijk te zijn, vlak en bereidbaar voor normaal transport en gangbare machines, zonder 

obstakels boven, op of in de grond, welke de uitvoering van de opdracht kunnen verhinderen of bemoeilijken.  
3. Indien Groundwater van oordeel is dat verbetering van de ondergrond of gebruik van draglineschotten of rijplaten nodig is voor 

een goede uivoering van de overeenkomst, dan zullen deze voorzieningen door - of voor rekening van - de opdrachtgever 
worden ter beschikking gesteld, aangelegd en verwijderd. 

4. Als door hindernissen, waaronder maar daartoe niet beperkt puin, stenen of steenlagen, vertraging of moeilijkheden ontstaan bij 
uitvoering van de opdracht, dan neemt Groundwater zo spoedig mogelijk schriftelijk contact op met de opdrachtgever.  

 indien opdrachtgever nadien (gedeeltelijke) voortzetting van de opdracht wenst, is de opdrachtgever gehouden alle extra 
kosten te vergoeden, daaronder begrepen de kosten van stagnatie en wachttijden;  

 indien opdrachtgever nadien géén (gedeeltelijke) voortzetting van de opdracht wenst en/of indien Groundwater van 
oordeel is dat voortzetting van de opdracht in die omstandigheden, hetzij door een (te) geringe kans op succes dan wel 
door een te grote kans op het ontstaan van (onevenredig) hoge kosten, niet verantwoord is, dan zijn partijen gerechtigd 
de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden binnen 4 weken na het sub 3 aangehaalde contact 
tussen Groundwater en de opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan gehouden tot vergoeding van de tot dan toe door 
Groundwater gemaakte - en nadien nog te maken - directe en indirecte kosten verhoogd met een winstopslag gelijk aan 
het percentage in de overeenkomst.  

 

Artikel 9:  Werktijden en termijnen  
1. Tenzij anders is overeengekomen, zullen geen diensten of leveringen worden verricht en/of geen werkzaamheden worden 

uitgevoerd gedurende de avond en nacht, noch op zaterdag, zondag, of algemeen erkende feest- en/of rustdagen.  
2. Voor Groundwater geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Een 

overeengekomen termijn gaat eerst in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van 
de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Groundwater.  

Artikel 10:  Tekeningen, ontwerpen en gegevens 
1. Verstrekte ontwerpen, modellen, mallen, tekeningen en andere gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze 

uitdrukkelijk zijn opgenomen in de overeenkomst.  
2. Alle door Groundwater vervaardigde of verstrekte ontwerpen, modellen, mallen, tekeningen, andere gegevens en materialen 

blijven haar eigendom ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De aan de diensten, leveringen, producten, 
werken, fabricage- en constructiemethode ten grondslag liggende informatie blijft exclusief voorbehouden aan Groundwater 
ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Bedoelde informatie zal, behoudens ter uitvoering van de opdracht, niet 
zonder schriftelijke toestemming van Groundwater worden gekopieerd, aan derden worden getoond, bekend gemaakt of 
anderszins gebruikt.  

 

Artikel 11:  Eigendomsvoorbehoud, vestigen pandrecht 
1. Alle door Groundwater geleverde goederen blijven eigendom van Groundwater totdat de opdrachtgever aan zijn 

betalingsverplichtingen uit de overeenkomst jegens Groundwater heeft voldaan, ongeacht of deze nadien worden verwerkt. 
Zolang opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, verplicht de opdrachtgever zich jegens Groundwater om 
het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te  
dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting is de gehele met die levering gemoeide opdrachtsom 
terstond opeisbaar.  

2. Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Groundwater, heeft Groundwater het recht 
de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtgever 
aan Groundwater op diens verzoek onmiddellijk toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan opdrachtgever 
eigenaar dan wel beheerder is, zodat Groundwater haar eigendom(men) kan revindiceren. Als blijkt dat de goederen zijn 
beschadigd en/of in waarde verminderd, dan komt de daaruit voortvloeiende schade voor rekening en risico van opdrachtgever. 
Indien de goederen al verwerkt zijn verplicht de opdrachtgever zich mee te werken aan het vestigen van een pandrecht ten 
gunste van Groundwater. De daarmee gepaard gaande kosten komen alsdan voor rekening van opdrachtgever.  

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of 
doen gelden, is koper verplicht GT zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

4. Door de opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Groundwater 
waarvoor geen eigendomsvoorbehoud, pandrecht of andere zekerheid geldt.  

 

Artikel 12:  Intellectueel eigendom, geheimhouding 
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Groundwater de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van 

intellectueel eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, 
mallen, correspondentie, rapporten en andere gegevens. 

2. De rechten op de in het eerste lid genoemde gegevens blijven eigendom van Groundwater ongeacht of aan de opdrachtgever 
voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.  

3. Alle informatie, mondeling, elektronisch, schriftelijk, of anderszins, die door Groundwater aan de opdrachtgever wordt verstrekt, 
blijft eigendom van Groundwater en mag door de opdrachtgever slechts worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.  

4. De opdrachtgever zal de van Groundwater verkregen gegevens, informatie, kennis, etc. niet aan derden verstrekken, op welke 
wijze dan ook, behoudens indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst en dan alleen 
nadat en voor zover een door Groundwater goedgekeurde geheimhoudingsplicht is overeengekomen. 
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5. Opdrachtgever vrijwaart Groundwater voor aanspraken wegens (mogelijke) inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele 
eigendom van derden ter zake van de uitvoering van de opdracht door Groundwater. 

 

Artikel 13:  Verzekeringen 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen, is Groundwater meeverzekerd op een door de opdrachtgever ten 

behoeve van de uitvoering van de dienst/levering/werk afgesloten (Bodemsanerings- CAR, AVB, etc.) verzekering. Het 
eventuele eigen risico van Groundwater zal alsdan per (reeks van) gebeurtenis(en) nooit meer bedragen dan 1% (één procent) 
van de oorspronkelijke opdracht met een maximum van € 5.000,--. Opdrachtgever zal binnen 14 dagen na opdracht aan 
Groundwater een kopie verstrekken van de voorwaarden van de betreffende verzekering.  

2. Voor nakoming van de verplichtingen aan Groundwater opgelegd krachtens de Sociale Verzekeringswetten, is Groundwater 
verzekerd bij diverse bedrijfsverenigingen en/of Sociaal Fondsen. Desgewenst kan door Groundwater het betreffende 
inschrijfnummer worden meegedeeld/opgegeven.  

 

Artikel 14:  Levertijd 
1.  Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de goederen afgeleverd worden op een vervoermiddel op de plaats 

vermeld in de overeenkomst. Is geen plaats overeengekomen, dan zal aflevering plaatsvinden op een nader overeen te komen 
plaats. Bij levering op het werk behoeft Groundwater de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een 
behoorlijk bereidbaar, verhard, terrein op een goede losplaats kan komen. Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende ruimte 
voor aflevering en lossen. Opdrachtgever is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen en voor eigen rekening en risico 
direct te lossen. Blijft opdrachtgever hiermee in gebreke, dan komen de daarmee samenhangende extra kosten voor zijn 
rekening. 

2. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen in de opdracht/overeenkomst.  

7. De levertijd is gebaseerd op ten tijde van de opdracht geldende werk- en weersomstandigheden en op tijdige levering van de 
door Groundwater bestelde materialen. Indien buiten schuld van Groundwater vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van 
bedoelde werk- en weersomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk bestelde materialen niet tijdig worden 
geleverd, wordt de levertijd overeenkomstig verlengd.  

 

Artikel 15:  Prijzen 
1. De door Groundwater opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens. De 

opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de aanwezigheid van zodanige omstandigheden ter plaatse, dat de diensten, leveringen en 
werkzaamheden met normale hulpmiddelen op normale wijze gedurende normale werktijden kunnen worden uitgevoerd. 
Daarvan afwijkende gegevens en/of omstandigheden komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

2. De door Groundwater opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen. Emballage is niet 
in de prijs inbegrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen. Bedoelde aanvullende 
kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

3. De door Groundwater opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, heffingen, 
lonen, lasten, materieel-, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen en andere kosten. 

8. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, 
ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Groundwater gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen.  

9. Omstandigheden, welke Groundwater bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren en ook niet redelijkerwijs bekend 
behoorden te zijn, welke een wijziging van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk maken, zijn voor rekening van de 
opdrachtgever. Groundwater is gerechtigd om de gebruikelijke toeslagen over die kosten in rekening te brengen.  

10. In de overeenkomst is de bevoegdheid van Groundwater begrepen om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening 
te brengen, zodra het in rekening te brengen bedrag bekend is. 

 

Artikel 16:  Betaling, betalingstermijn, rente en verrekening 
1. Groundwater is gerechtigd de te verrichten diensten, leveringen, werkzaamheden en/of meerwerk te factureren in maandelijkse 

termijnen achteraf. Indien sprake is van een opdracht op basis van een (vaste) aanneemsom, dan is Groundwater gerechtigd de 
facturering op te splitsen in termijnen naar keuze. Betaling dient altijd zonder aftrek of verrekening te geschieden binnen dertig 
(30) dagen na factuurdatum.  

2. Groundwater is daarnaast steeds gerechtigd de te verrichten diensten, leveringen, werkzaamheden te factureren op 
voorschotbasis, ook na het tot stand komen van de overeenkomst. Starttermijn maximaal 40% (veertig procent) van de 
aanneemsom, opvolgende voorschotbedragen maximaal 25% (vijfentwintig procent) van de aanneemsom per keer. Een 
combinatie van het in lid 1 en 2 bepaalde is ook mogelijk. Zolang het gevraagde voorschot niet ontvangen is, is Groundwater niet 
gehouden tot aanvang of voortzetting van de overeenkomst. 

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden in Euro's door middel van overschrijving naar - 
storting op - een door Groundwater aangewezen rekening, waarbij als dag van betaling zal gelden de dag van creditering van 
die betaling op de rekening van Groundwater. 

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en 
(buitengerechtelijke)kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever 
dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere factuur.  

5. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Groundwater het recht om hem, zonder enige 
ingebrekestelling, vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente + 5% (vijf procent) in rekening te brengen, alsmede alle op de 
inning van haar vordering vallende incasso-, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% (vijftien 
procent) van de aanneemsom. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, 
vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente met opslag. 

6. Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft opdrachtgever de (vertragings)rente en de 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

7. Groundwater is gerechtigd bedragen die zij te eniger tijd van de opdrachtgever zal hebben te vorderen, te verrekenen met 
bedragen die zij te eniger tijd aan de opdrachtgever zal zijn verschuldigd. Voor zover daartoe enigerlei toestemming van de 
opdrachtgever nodig is, wordt deze toestemming, al dan niet door het verstrekken en/of bevestigen van de opdracht, geacht 
onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan Groundwater te zijn verleend. 

8. Groundwater is voorts gerechtigd bedragen die zij te eniger tijd aan de opdrachtgever zal zijn verschuldigd, in mindering te 
brengen op hetgeen zij of één meer andere groepsmaatschappijen van de opdrachtgever te vorderen heeft/hebben.  

9. De eventueel door Groundwater te maken kosten van rechtsbijstand, gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor 
rekening van opdrachtgever. 

 

Artikel 17:  Aansprakelijkheid opdrachtgever 
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor (de invloed van) het door hem ter beschikking gestelde werkterrein, de door of 

namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven informatie, orders, 
aanwijzingen en instructies. 

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken, bouwstoffen of hulpmiddelen, die 
door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven.  

3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswegen die na de dag van de offerte in 
werking treden, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.  

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door hem - of in zijn opdracht door derden - uitgevoerde 
werkzaamheden of verrichte leveringen.  

5. Indien in een overeenkomst een risico-opslag is overeengekomen, dan is de opdrachtgever te allen tijde gehouden tenminste de 
in de overeenkomst opgenomen risico-opslag volledig te voldoen aan Groundwater, ook indien de opdracht eerder of anders 
eindigt dan op voorhand was voorzien, de omvang van de risico’s anders is dan op voorhand was voorzien en ook indien de 
uiteindelijk benodigde uitvoering van - of inspanning voor - de opdracht anders blijkt te zijn dan op voorhand was voorzien. 

 

Artikel 18:  Aansprakelijkheid opdrachtnemer 
1. Indien aan het geleverde of uitgevoerde gebreken voorkomen, waarvoor Groundwater garanties heeft verstrekt, dan is de 

aansprakelijkheid van Groundwater beperkt tot de kosten van herstel of vervanging van het desbetreffende gebrekkige 
onderdeel gedurende de garantieperiode voor zover die kosten in het betreffende geval eventueel door de verzekeraar van de 
opdrachtgever (zie hiervoor art. 12) of van Groundwater ter zake daadwerkelijk zal worden uitgekeerd.  

2. Afgezien van de in de eerst lid genoemde gevallen, is elke aansprakelijkheid van Groundwater uitgesloten, behoudens grove 
schuld of opzet aan de zijde van Groundwater. Indien sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Groundwater, dan is 
Groundwater maximaal aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval eventueel door de verzekeraar van de 
opdrachtgever (zie hiervoor art. 12) of van Groundwater daadwerkelijk zal worden uitgekeerd, met als maximum de 
aannemingssom of contractsom. 

3. Groundwater heeft het recht om de opdracht opnieuw uit te voeren onder de overeengekomen voorwaarden, onder andere maar 
daartoe niet beperkt als vervangende schadevergoeding voor het hiervoor in lid 1 en 2 bepaalde. Opdrachtgever kan in dat geval 
niet van Groundwater verlangen dat eventueel in de grond achtergebleven materiaal en/of materieel wordt verwijderd. 
Opdrachtgever kan dan evenmin enige schade en/of kosten (van derden) vorderen welke het gevolg zijn van, of samenhangen 
met, hetgeen eventueel in/op het werkterrein is achtergebleven. 

3. Indien in de opdracht een capaciteit van een boorput wordt genoemd, dan betekent dit niet dat die opbrengst ook daadwerkelijk 
zal worden bereikt, omdat een en ander mede afhankelijk is van geohydrologische omstandigheden. 

4. Groundwater is in alle gevallen hoogstens aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever. Indirecte schade, 
gevolgschade, schade van derden etc. is uitgesloten. Elke aansprakelijkheid van Groundwater vervalt door het verloop van één 

jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is beëindigd. Elke rechtsvordering welke niet 
binnen één jaar na beëindiging van de opdracht aanhangig worden gemaakt, is niet ontvankelijk. 

Artikel 19:  Garantie 
1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen staat Groundwater nimmer garant, is zij niet aansprakelijk, voor het bereiken 

van eventueel door de opdrachtgever gewenste saneringsresultaten, omdat het uiteindelijke resultaat mede afhankelijk is van 
eventueel door derden uitgevoerd vooronderzoek en van complexe geologische, bouwkundige en/of chemische parameters 
waarop Groundwater geen invloed had en/of heeft.  

2. Indien door Groundwater een garantie wordt verstrekt met betrekking tot het te behalen saneringsresultaat, dan geldt deze 
garantie alleen voor zover de daadwerkelijke verontreiniging en bodemgesteldheid overeenkomen met de 
verontreinigingssituatie en bodemkundige gesteldheid zoals die door de opdrachtgever aan Groundwater ter beschikking zijn 
gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van uitgevoerde bodemonderzoeken. 

 
 
3. Door Groundwater geleverde saneringsinstallaties worden gegarandeerd voor wat betreft de opgegeven specificaties, mits geen 

sprake is van storende parameters die niet konden worden voorzien of waarvan geen gegevens bekend waren en/of 
opdrachtgever de saneringsinstallaties in goede staat van onderhoud heeft gehouden en/of de storing niet het gevolg was van 
bedieningsfouten door opdrachtgever. 

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens 
Groundwater, en de door haar eventueel ingeschakelde derden, één jaar na afronding of ontbinding van de overeenkomst. 

 

Artikel 20:  Overmacht en onvoorziene omstandigheden 
1. Indien Groundwater door overmacht en/of onvoorziene omstandigheden geheel of ten dele verhinderd is de overeenkomst uit te 

voeren, is Groundwater gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor 
de duur van de periode waarin de overmacht zich voordoet, dan wel geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige 
(schade)vergoeding zal zijn gehouden. Indien een opschorting langer duurt dan 4 weken is Groundwater gerechtigd de 
overeenkomst definitief te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade of kosten aan de opdrachtgever of derden. 
Voordat Groundwater overgaat tot (definitieve) ontbinding van de overeenkomst zullen partijen overleg voeren om te bezien of 
aanpassing en/of wijziging van de overeenkomst mogelijk is. Het bepaalde in art. 7 is van overeenkomstige toepassing. 

2. Onder overmacht en/of onvoorziene omstandigheden wordt verstaan elke van de wil van Groundwater onafhankelijke wijziging 
van de omstandigheden, al of niet voorzienbaar, waardoor nakoming van de overeenkomst, een en ander uitsluitend ter bepaling 
van Groundwater, geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk, verhinderd of zodanig bemoeilijkt wordt dat nakoming van de 
overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Groundwater gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, 
maar daartoe niet beperkt, oorlog(sgevaar), oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, diefstal, 
beschadiging of tenietgaan van de apparatuur, brand-, vorst-, water- of stormschade en ander natuurgeweld en/of andere 
ernstige storingen in het bedrijf van Groundwater of diens leverancier,  

3. Alle tot aan het tijdstip van opschorten, opzeggen of (definitief) ontbinden verrichte diensten, leveringen of werkzaamheden en 
alle in dat kader door Groundwater ten behoeve van de opdrachtgever aangegane verplichtingen en kosten zullen door de 
opdrachtgever aan Groundwater worden vergoed. Het bepaalde in artikel 17 lid 5 is onverminderd van toepassing. 

 

Artikel 21:  Opschorting, opzegging, ontbinding en aanvullende zekerheden 
1. Groundwater is gerechtigd de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk op te zeggen/ontbinden, indien deze naar 

zijn oordeel niet in overeenstemming is met de normen van veiligheid en zorgvuldigheid, of niet in overeenstemming met 
voorschriften van overheidsinstanties, kan worden uitgevoerd. 

2. Indien daartoe, naar het uitsluitend oordeel van Groundwater, gronden zijn is Groundwater gerechtigd om (aanvullende) 
zekerheden te verlangen van de opdrachtgever voor de betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan Groundwater 
verschuldigd is of zal worden, ook na het tot stand komen van de overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich de door 
Groundwater verlangde (aanvullende) zekerheid binnen 8 (acht) dagen na het daartoe strekkende schriftelijke verzoek van 
Groundwater af te geven. Zolang de opdrachtgever niet voldoet aan het verzoek van Groundwater tot het stellen van 
(aanvullende) zekerheid is het hierna in lid 3 en 4 bepaalde van overeenkomstige toepassing.  

3. Indien de opdrachtgever niet (naar behoren) voldoet aan zijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen is Groundwater niet 
gehouden verder te presteren en kan Groundwater de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten, ontbinden en/of 
materiaal, materieel en/of personeel van het werk halen. Een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is daartoe niet vereist. 
Van het opschorten of ontbinden van de overeenkomst zal Groundwater de opdrachtgever schriftelijk mededeling doen.  

4. In de navolgende gevallen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Groundwater het recht - zonder dat een 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is - de overeenkomst op te schorten of buitengerechtelijk te ontbinden 
indien: 
- opdrachtgever zijn faillissement zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van 

faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel opdrachtgever anderszins 
onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; 

- opdrachtgever (onderdelen of activiteiten) van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert, stillegt of 
anderszins staakt; 

- ten laste van de opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; 
- de opdrachtgever de overeenkomst niet (naar behoren) nakomt, dan wel Groundwater goede gronden heeft om te 

vrezen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Groundwater; 
- de opdrachtgever met de betaling van enig bedrag of enige termijn in gebreke is.  

5. Indien Groundwater overgaat tot ontbinding of opzegging van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gehouden om 
Groundwater 25% (vijfentwintig procent) van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen 
als vergoeding van de gemaakte kosten en als bijdrage in de winstderving. 

6. Indien Groundwater overgaat tot ontbinding of opzegging van de overeenkomst, is de opdrachtgever daarnaast gehouden haar 
verplichtingen volgens artikel 17 lid 5 terstond volledig te voldoen. Indien de opdrachtgever de door Groundwater te verrichten 
prestatie binnen 30 (dertig) werkdagen voor de geplande aanvang van de prestatie uitstelt, dan is Groundwater gerechtigd om 
25% (vijfentwintig procent) van het voor de betreffende prestatie overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Dit bedrag zal 
niet worden verrekend met het uiteindelijk door de opdrachtgever te betalen bedrag.  

7. Indien de opdrachtgever de door Groundwater te verrichten prestatie binnen 30 (dertig) werkdagen voor de geplande aanvang 
van de prestatie geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is Groundwater gerechtigd om 25% (vijfentwintig procent) van het totaal 
overeengekomen bedrag in rekening te brengen, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot integrale betaling 
van de eventueel al uitgevoerde onderdelen en betaling van haar verplichtingen volgens artikel 17 lid 5.  

8. Het bovenstaande laat de overige rechten van Groundwater onverlet, waaronder de verplichting van opdrachtgever om 
Groundwater volledig schadeloos te stellen.  

 

Artikel 22:  Kosten 
Alle kosten die Groundwater zal dienen te maken tot behoud of ter uitoefening van zijn rechten, zowel in als buiten rechte, komen ten 
laste van de opdrachtgever.  
 

Artikel 23:  Toepasselijk recht 
Op de verhouding tussen partijen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk iets 
anders is overeengekomen. 
 

Artikel 24:  Geschillenbeslechting 
1. Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is. 
2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Groundwater zullen, 

met uitsluiting van de gewone rechter, worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw te Utrecht overeenkomstig de 
statuten van deze Raad, zoals deze op de dag van opdrachtbevestiging door (de principaal van) de opdrachtgever 
gelden/golden.  

3. Groundwater is los daarvan bevoegd geschillen tot € 50.000,-- aanhangig te maken bij de Rechtbank te Rotterdam, tenzij de 
opdrachtgever, over een zelfde of daarmee verband houdend geschil, al een arbitrage overeenkomstig lid 2 heeft aangespannen 
en opdrachtgever Groundwater daarvan tijdig en naar behoren heeft ingelicht. 

 

Artikel 25:  Leesbaarheid en Overleving 
1. De in deze voorwaarden opgenomen nummering en titels van artikelen, nummering van paragrafen en andere leestekens 

dienen uitsluitend ter bevordering van de leesbaarheid. Zij maken geen deel uit van deze voorwaarden. 
2. Delen van de voorwaarden van overeenkomsten tussen Groundwater en opdrachtgever die naar hun aard geacht kunnen 

worden langer in stand te blijven dan de overeenkomst, zullen na beëindiging van de overeenkomst als zelfstandige 
verbintenissen tussen partijen voortduren. Dit geldt in ieder geval voor de artikelen 10 tot en met 12 en 25.  

 

Artikel 26:  Contact Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
Opdrachtnemer, Groundwater Technology B.V., is gevestigd en kantoorhoudende te 3047 AN Rotterdam aan de Sheffieldstraat 13. Het 
postadres is Postbus 12115, 3004 GC te Rotterdam. Voor overige gegevens zie: www.gtbv.nl. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen 
elkaar onverwijld berichten in geval van wijziging in adres, telefoon- of faxnummers, e-mailadressen etc. 


