
Algemene Leverings-, Verkoop- en Betalingsvoorwaarden 

 

Artikel 1: Werkingssfeer 
1. Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan en van toepassing op alle 

aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en transacties, en ook bij de uitvoering en de 

uitlegging van alle overeenkomsten met COMPEER INFRA te Halfweg, hierna te noemen 

COMPEER INFRA.  

2. Deze voorwaarden zijn CLIËNT, conform de wettelijke bepalingen in het Burgerlijk Wetboek, 

in het offerte stadium aangeboden en CLIËNT verklaart door het aangaan van een 

overeenkomst hiermee akkoord te zijn. 

3. Door het enkel plaatsen van een order en/of opdracht en/of de in ontvangst name van de 

geleverde goederen aanvaardt CLIËNT deze voorwaarden en wordt stilzwijgend met de 

exclusieve toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord gegaan. 

4. Onder CLIËNT wordt in deze voorwaarden bedoeld, iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, 

welke met COMPEER INFRA een overeenkomst heeft afgesloten, dan/ wel wenst af te 

sluiten, en behalve deze, diens gemachtigde en rechtverkrijgenden onder welke titel dan 

ook. 

Artikel 2: Wijzigingen 
1. Van het in Artikel 1 bepaalde kan slechts worden afgeweken door middel van uitdrukkelijk 

overeengekomen wijzigingen, welke wijzigingen dienen te worden omschreven en 

vastgelegd in een alsdan met CLIËNT te sluiten overeenkomst of clausule(-blad) daaraan, bij 

gebreke waarvan onverkort alle bepalingen van deze voorwaarden gelden. 

2. Bij samenloop van door CLIËNT gehanteerde algemene voorwaarden en deze voorwaarden 

zullen de laatste prevaleren, tenzij COMPEER INFRA uitdrukkelijk en schriftelijk de 

toepasselijkheid van de voorwaarden van CLIËNT accepteert. 

3. Deze Voorwaarden strekken mede ten behoeve van eenieder waarvan COMPEER INFRA 

gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een overeenkomst in de 

exploitatie van haar onderneming. 

Artikel 3: Offertes 
1. Alle offertes en aanbiedingen van COMPEER INFRA zijn vrijblijvend en vervallen wanneer zij 

niet binnen een termijn van maximaal 1 maand zijn aanvaard. COMPEER INFRA is slechts 

gebonden, onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, nadat zij de opdracht 

schriftelijk heeft bevestigd. 

2. Deze opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst op juiste wijze te hebben 

weergegeven, als niet binnen 72 uren na dagtekening van de opdrachtbevestiging door 

CLIËNT schriftelijke bezwaren zijn ingebracht. 

Artikel 4: Prijs 
1. Alle prijzen en tarieven van COMPEER INFRA zijn te vermeerderen met de wettelijke 

omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. 

2. Alle prijzen en tarieven van COMPEER INFRA kunnen worden aangepast, tenzij 

overheidsmaatregelen en/of andere reglementen zich hiertegen verzetten. 

3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte 

van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen 

een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

4. Voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan twaalf maanden en afgesloten tegen 

een vaste prijs, mag telkens na verloop van twaalf maanden het resterende door te 

berekenen deel van het totale contractbedrag worden geïndexeerd conform de aanpassing 

van prijzen en tarieven als onder sub 2 van dit ARTIKEL bedoeld en doorgevoerd in 

voorliggende twaalf maanden.  

Artikel 5: Prijswijzigingen 
1. De offerte is gebaseerd op de door CLIËNT verstrekte gegevens en/of tekeningen. 

COMPEER INFRA is niet verplicht de van CLIËNT of via hem van derden ontvangen gegevens 

of stukken te toetsen. 

2. De prijsopgave betreft uitsluitend de door COMPEER INFRA in haar opdrachtbevestiging 

omschreven werkzaamheden. 

3. Meer- of minderwerk wordt voldaan/verrekend binnen 14 dagen na indiening van de 

daarop betrekking hebbende factuur. Een schriftelijke opdracht tot meerwerk en een 

overeenkomst ten aanzien van een meerprijs is geen vereiste voor het verschuldigd zijn van 

deze meerprijs. 

4. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat CLIËNT onvolledige of onjuiste 

gegevens en/of tekeningen heeft verstrekt, waardoor een verandering in de 

oorspronkelijke opdracht optreedt of noodzakelijk wordt, is COMPEER INFRA gerechtigd 

eventuele meerkosten bij CLIËNT in rekening te brengen. 

5. Wanneer leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten schuld van COMPEER INFRA 

niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden, is zij gerechtigd de daaruit 

voortvloeiende meerkosten bij CLIËNT in rekening te brengen. 

6. Als bij de uitvoering van door COMPEER INFRA aangenomen werken blijkt dat deze, om 

welke reden dan ook, onuitvoerbaar zijn, heeft zij het recht te vorderen dat de opdracht 

zodanig wordt gewijzigd dat verdere uitvoering van het werk mogelijk wordt, tenzij verdere 

uitvoering van het werk nimmer mogelijk zal zijn. COMPEER INFRA heeft alsdan het recht 

op volledige vergoeding van de al door haar verrichte werkzaamheden, ongeacht het nut 

van het verrichte werk. 

Artikel 6: Betalingen 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen plaats te 

vinden bij aflevering van de goederen conform de specificatie in de opdrachtbevestiging als 

omschreven in de opdrachtbevestiging. 

2. Als geen contante betaling vereist is, dienen door COMPEER INFRA gefactureerde bedragen 

binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. 

3. COMPEER INFRA behoudt zich het recht voor in afwijking van het voorgaande contante 

betaling te verlangen als naar oordeel van COMPEER INFRA aanleiding daartoe bestaat. De 

betrokken afnemer zal hiervan tijdig schriftelijk in kennis worden gesteld. 

4. CLIËNT wordt geacht in gebreke te zijn wanneer hij, na door COMPEER INFRA schriftelijk in 

gebreke te zijn gesteld, niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor 

hem uit deze overeenkomst voortvloeit, voldoet. 

5. Het ingebreke zijn van CLIËNT geeft COMPEER INFRA de bevoegdheid haar eigen 

verplichtingen op te schorten en niet eerder na te komen dan na voldoende 

zekerheidstelling door CLIËNT of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter 

beoordeling van COMPEER INFRA. 

6. Indien door COMPEER INFRA de overeenkomst als ontbonden wordt beschouwd, en ook in 

geval van faillissement, indien surseance van betaling is aangevraagd, stillegging of 

liquidatie van het bedrijf van CLIËNT, worden alle vorderingen van COMPEER INFRA dadelijk 

en ten volle opeisbaar, zonder dat COMPEER INFRA tot enige schadevergoeding of garantie 

gehouden is, onverminderd het recht van COMPEER INFRA op boete en op verdere 

schadevergoeding. 

7. Ingeval er sprake is van een overeenkomst van onbepaalde duur aangaande 

dienstverlening door COMPEER INFRA aan CLIËNT kan de overeenkomst worden beëindigd 

door per aangetekend met bewijs van ontvangst schriftelijke opzegging door CLIËNT of 

COMPEER INFRA doch met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee volle 

kalendermaanden. 

8. a. Bij niet tijdige betaling behoud COMPEER INFRA zich het recht voor, zonder dat een 

ingebrekestelling wordt vereist, aan de CLIËNT rente in rekening te brengen over de 

periode waarmee de betalingstermijn wordt overschreden op basis van 1,5 % per maand 

en deze rente te factureren. 

b. Voorts is COMPEER INFRA gerechtigd betrokken CLIËNT te belasten met de alle kosten 

van inning van niet tijdig betaalde vorderingen, waarbij de buitengerechtelijke 

incassokosten gesteld worden op 15% met een minimum van 150,00 van het openstaande 

bedrag inclusief de rentefacturen. 

c. Naast de buitengerechtelijke incassokosten is COMPEER INFRA gerechtigd alle kosten van 

rechtskundige bijstand op CLIËNT te verhalen. 

Artikel 7: Zekerheid 
1. Als COMPEER INFRA reden heeft te twijfelen aan de kredietwaardigheid van CLIËNT, heeft 

zij het recht haar leveringen/werkzaamheden te staken danwel zekerheidstellingen te 

vorderen, onder opschorting van COMPEER INFRA verplichtingen. 

2. COMPEER INFRA is te allen tijde gerechtigd om, ondanks andersluidende afspraak, te 

leveren onder rembours. 

3. Ingeval CLIËNT op enigerlei wijze tegenover COMPEER INFRA in gebreke mocht blijven 

prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surseance 

van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van zaken van CLIËNT, 

wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan COMPEER INFRA 

verschuldigd is, onverminderd het hierna te vorderen, wegens door COMPEER INFRA te 

lijden schade, dadelijk ten volle opeisbaar. COMPEER INFRA heeft dan het recht nog niet 

betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen onverminderd haar rechten uit 

toerekenbare tekortkoming jegens CLIËNT. 

4. CLIËNT zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het 

nodig zal zijn hem door een authentieke akte in gebreke te stellen. 

Artikel 8: Levering 
1. Iedere levering van zaken door COMPEER INFRA aan CLIËNT geschiedt onder voorbehoud 

van de eigendom daarvan totdat CLIËNT al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde 

van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. 

2. Indien COMPEER INFRA naar soort bepaalde zaken heeft geleverd en zich een situatie als in 

lid 1 voordoet, is zij gerechtigd om deze zaken terug te nemen, in kwaliteit en hoeveelheid 

gelijk aan de door COMPEER INFRA afgeleverde goederen. 

3. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening 

van CLIËNT, tenzij uitdrukkelijk franco levering is overeengekomen. CLIËNT draagt steeds 

het risico tijdens dit vervoer. 

4. Een door COMPEER INFRA opgegeven termijn van levering heeft slechts een indicatieve 

werking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn 

betreft. 

5. COMPEER INFRA is eerst in verzuim, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, nadat 

CLIËNT hem in gebreke heeft gesteld. 

Artikel 9: Verplichtingen opdrachtgever 
1. CLIËNT is gehouden op eerste verzoek van COMPEER INFRA alle medewerking te verlenen 

aan de aan COMPEER INFRA opgedragen werkzaamheden. Deze medewerking kan ook 

bestaan uit het verschaffen van informatie ten aanzien van de uit te voeren overeenkomst. 

2. Als is overeengekomen dat CLIËNT apparatuur, materialen en/of gegevens ter beschikking 

zal stellen aan COMPEER INFRA, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van deze 

werkzaamheden noodzakelijke specificaties. 

3. Indien CLIËNT de verplichtingen uit lid 2 en 3 niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de 

afspraak nakomt of indien CLIËNT op enige andere wijze niet aan zijn verplichtingen 

voldoet, is COMPEER INFRA gerechtigd de nakoming van haar verplichting op te schorten. 

Als dit tot meerkosten leidt, is COMPEER INFRA gerechtigd deze kosten volgens het 

gebruikelijke tarief in rekening te brengen 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van COMPEER INFRA uit hoofde van de overeenkomst met CLIËNT is 

beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in 

verhouding staat tot de overeengekomen prijs. 

2. Als COMPEER INFRA terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst 

met CLIËNT niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal CLIËNT 

hem volledig vrijwaren en COMPEER INFRA alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te 

voldoen. 



3. Als COMPEER INFRA door aan haar toerekenbare omstandigheden in de nakoming van haar 

verplichtingen tekortschiet, is de aansprakelijkheid van COMPEER INFRA beperkt tot extra 

kosten van CLIËNT welke het directe gevolg zijn van het door een derde afmaken van een 

onvoltooide opdracht of het (indien mogelijk) door een derde leveren van vervangende 

goederen of diensten. 

4. Elke aansprakelijkheid van COMPEER INFRA voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, 

waaronder begrepen schade wegens gederfde omzet of winst, gemiste besparing of verlies 

van opdrachten is uitdrukkelijk uitgesloten. 

5. COMPEER INFRA is niet aansprakelijk voor schade door CLIËNT of derden geleden, welke 

veroorzaakt zijn bij de uitvoering der aangenomen werkzaamheden, tenzij deze schade het 

gevolg is van opzet of grove schuld door COMPEER INFRA. CLIËNT zal COMPEER INFRA 

vrijwaren voor alle aanspraken welke derden terzake doen gelden. 

Artikel 11: Overmacht 
1. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen COMPEER INFRA niet 

worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de 

overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. 

2. Tekortkomingen van COMPEER INFRA in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge 

van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere 

stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting door 

openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot 

energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, 

acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet 

levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld 

van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet 

aan COMPEER INFRA toe te rekenen en geven CLIËNT geen recht tot ontbinding van de 

overeenkomst of tot schadevergoeding.  

Artikel 12: Reclames 
1. CLIËNT is verplicht de door COMPEER INFRA verrichte werkzaamheden onverwijld na op- 

c.q. aflevering te inspecteren. 

2. Reclames welke betrekking hebben op eventuele onjuiste leveringen en/of op de kwaliteit 

en/of op de aantallen van de goederen en/of de uitvoering van de verrichte werken moet 

binnen twee dagen na ontvangst van de goederen en/of voltooiing der werken bij 

aangetekend schrijven aan COMPEER INFRA worden gemeld. 

3. Latere reclames behoeven door COMPEER INFRA niet in behandeling te worden genomen. 

4. Als en voor zover een reclame door COMPEER INFRA wordt geaccepteerd, zal deze de 

keuze hebben om alsnog te leveren danwel te vervangen, danwel geheel van levering af te 

zien. 

Artikel 13: Geschillen 
1. De overeenkomst tussen COMPEER INFRA en CLIËNT wordt uitsluitend beheerst door het 

Nederlands recht. 

2. Naast de betrekkelijke bevoegdheid van de rechter volgens het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering is de rechter in het Arrondissement Noord-Holland immer bevoegd kennis 

te nemen van een door COMPEER INFRA aanhangig gemaakte vordering. 

3. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de 

COMPEER INFRA en CLIËNT dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten, 

kunnen worden beslecht door arbitrage, een en ander ter vrije keuze van COMPEER INFRA.  


