
Algemene Voorwaarden  
Terrafin B.V. 
Artikel 1 – Algemeen 

1.1. Opdrachtnemer: Terrafin B.V., gevestigd 
aan de Hondegemsweg 25, 4364 RA, 
Grijpskerke. Postadres: Meulhoek 12, 
4364 BN Grijpskerke. 

1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke en 
rechtspersoon, die opdrachtnemer opdracht 
geeft tot het verrichten van 
werkzaamheden en/of het leveren van 
diensten en/of producten.  

1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die 
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
tot stand komt, elke wijziging daarvan of 
aanvulling daarop, alsmede alle       
(rechts-) handelingen ter voorbereiding en 
uitvoering van die overeenkomst. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op alle aanbiedingen, offertes, 
opdrachtbevestigingen en overige 
Overeenkomsten. 

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige 
bepaling in de Algemene Voorwaarden of 
de Overeenkomst gelden slechts indien 
deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3 De toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden en/of bijzondere 
voorwaarden van de Opdrachtgever is 
uitgesloten. 

2.4. Bij strijdige bepalingen tussen de 
Overeenkomst en de algemene 
voorwaarden prevaleert de Overeenkomst.  

Artikel 3 – Offertes 

3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn 
vrijblijvend. 

3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd haar aanbod 
te herroepen, zelfs na aanvaarding daarvan 
door de opdrachtgever.  

Artikel 4 – Prijzen 

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht de 
opgegeven prijzen te verhogen, indien de 
omstandigheden, waarop de prijzen zijn 
gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde 
omstandigheden zijn onder meer begrepen: 
vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, of  

 ander heffingen en/of belastingen in 
binnen- en buitenland, lonen, salarissen en 
sociale lasten, wisselkoersveranderingen 
en prijzen van grond- en hulpstoffen.  
In geval van een prijsverhoging binnen 
drie maanden na het sluiten van de 
Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het 
recht de Overeenkomst te ontbinden. 

4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen zijn alle (verhuur)prijzen 
exclusief BTW en eventuele andere 
belastingen, heffingen van overheidswege, 
invoerrechten, brandstof, transport- en 
overige kosten. 

Artikel 5 – Levertijd 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen is een door Opdracht-
nemer opgegeven levertijd niet fataal en 
steeds vrijblijvend. 

5.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft de 
Opdrachtgever geen recht op enige 
schadevergoeding ter zake. De Opdracht-
gever heeft in dat geval evenmin recht op 
ontbinding van de Overeenkomst, of op 
opschorting van zijn uit de Overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen.  

5.3 De levertijd vangt aan op de dag van de 
totstandkoming van de Overeenkomst, dan 
wel indien dit later is, op de dag dat de 
Opdrachtnemer de overeengekomen 
aanbetaling ontvangt. 

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht 

6.1 De Opdrachtgever is verplicht alle 
obstakels, in de meest brede betekenis, 
welke de nakoming door Opdrachtnemer 
van de voor haar uit de Overeenkomst 
voortvloeiende verplichtingen verhinderen, 
te verwijderen. 

6.2 De Opdrachtgever is tevens verplicht de 
Opdrachtnemer tijdig schriftelijk te 
waarschuwen welke obstakels, in de meest 
brede betekenis, gevaar of hinder kunnen 
opleveren bij de nakoming door 
Opdrachtnemer van de Overeenkomst. 
Onder obstakels worden tevens gerekend 
obstakels welke zich onder de grond 
bevinden zoals kabels en (pijp)leidingen. 

6.3 Schade aan of als gevolg van niet tijdig 
en/of correct gemelde obstakels of schade 
door obstakels komen geheel voor 
rekening van Opdrachtgever. De  



 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer 
voor aansprakelijkheid van deze schades. 

6.4 Voor het uitvoeren van opdrachten op 
natte stortplaatsen, gevaarlijke hellingen 
e.d. zal Opdrachtnemer een toeslag op de 
overeengekomen prijzen in rekening 
mogen brengen, evenredig aan deze 
risico’s en de ten gevolge van deze 
situaties te maken kosten. 

6.5 Vanaf het tijdstip van aflevering op de 
overeengekomen plaats is het afgeleverde 
voor risico van Opdrachtgever. 

6.6 Geringe afwijkingen, al dan niet na 
aflevering dan wel na opdracht ontstaan, 
ten aanzien van opgegeven maten, 
gewichten, hoeveelheden, samenstellingen 
en andere dergelijke gegevens gelden niet 
als tekortkomingen. De handelsgebruiken 
bepalen of er sprake is van geringe 
afwijkingen. 

6.7 Opdrachtgever is uitsluitend zelf 
verantwoordelijk voor de juiste wijze van 
gebruik en verwerking van geleverd 
product. Opdrachtnemer aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid te dien aanzien.  

Artikel 7 – Verhuur van werktuigen en 
            machines 

7.1 Tenzij hiervan schriftelijk melding is 
gemaakt bij het in ontvangst nemen van 
het gehuurde door de Opdrachtgever wordt 
de Opdrachtgever geacht het gehuurde 
materieel zonder gebreken en in gereinigde 
staat te hebben ontvangen. 

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
enig door de Opdrachtgever geleden 
schade ten gevolge van enig gebrek van 
en/of schade aan het gehuurde materieel, 
tenzij de schade een direct gevolg is van 
een defect aan het gehuurde dat reeds bij 
aanvang van de huur aanwezig was. 

7.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor 
alle schade, bedrijfsschade daaronder 
begrepen, welke Opdrachtnemer lijdt ten 
gevolge van verlies en/of beschadiging van 
het materieel gedurende de huurperiode 
ongeacht de oorzaak van het verlies en/of 
de beschadiging en/of de wijze waarop de 
beschadiging is ontstaan. 

7.4 Opdrachtnemer is gerechtigd voorafgaand 
aan de verhuur van werktuigen en 
machines een borgsom in rekening te 
brengen.  

7.5 Opdrachtnemer registreert de soort en het 
aantal gemaakte verhuururen op 
werkbonnen. De werkbonnen worden ten  

 minste eenmaal per week opgemaakt en 
door beide partijen voor akkoord getekend. 
Maakt de Opdrachtgever geen gebruik van 
de geboden gelegenheid tot ondertekening, 
dan wordt de Opdrachtgever geacht zich 
met de inhoud van de werkbonnen te 
verenigen. 

7.6 De Opdrachtgever kan uitsluitend met 
voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Opdrachtnemer de gehuurde 
werktuigen of machines doorverhuren aan 
derden met dien verstande, dat de 
Opdrachtgever aan de met Opdrachtnemer 
gesloten overeenkomst gebonden blijft. De 
Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor 
eventuele schade die door deze derde aan 
de werktuigen of machines is toegebracht. 
Deze schade dient door Opdrachtgever te 
worden vergoed en kan worden verrekend 
met de eventueel betaalde borgsom. 

7.7 Bij het niet tijdig retourneren van het 
(gehuurde) materieel na afloop van de 
huurperiode is de Opdrachtgever verplicht 
de schade voortvloeiende uit deze 
overschrijding aan Opdrachtnemer te 
vergoeden. Deze schade per dag wordt 
vastgesteld op ten minste de overeen 
gekomen huurprijs per dag. De schade kan 
worden verrekend met de eventueel 
betaalde borgsom. 

7.8 De Opdrachtgever vrijwaart Opdracht-
nemer tegen alle vorderingen tot 
vergoeding van schade van derden 
waarvoor Opdrachtnemer als verhuurder 
aansprakelijk wordt gesteld, tenzij de 
schade een direct gevolg is van een defect 
aan het gehuurde dat reeds bij aanvang van 
de huur aanwezig was. 

7.9 Klachten wegens veronderstelde schade 
moeten op straffe van verval van recht 
schriftelijk, binnen drie werkdagen na het 
tijdstip waarop de schade redelijkerwijs 
voor het eerst kan worden geconstateerd, 
aan Opdrachtnemer geschieden. 

7.10 Reclames ten aanzien van facturen dienen 
binnen acht dagen na de factuurdatum bij 
Opdrachtnemer schriftelijk te worden 
ingediend. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1 Opdrachtnemer accepteert geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade behoudens 
en in zoverre de schade is veroorzaakt 
door opzet of grove schuld aan de zijde 
van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is  



 nimmer aansprakelijk voor gevolgschade 
of indirecte schade van Opdrachtgever. 

8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
de samenstelling en aard van de door 
Opdrachtgever gestorte klei en/of andere 
grondsoorten en/of bodemverbeteraars 
alsmede de door voornoemde storting 
veroorzaakte bodemvervuiling en/of 
grondwatervervuiling en de gevolgen 
daarvan.  

8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
de samenstelling en aard van de door 
Opdrachtnemer vervaardigde en geleverde 
producten, of eventuele daaruit 
voortvloeiende schade. 

8.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
schade en verliezen die tijdelijk 
uitgeleende medewerkers van 
Opdrachtnemer mochten veroorzaken aan 
de opdrachtgever (inlener) of aan derden 
tenzij sprake is van opzet of grove schuld.  

8.5 De Opdrachtgever/inlener draagt rechtens 
ten opzichte van de onder zijn toezicht 
werkzame ingeleende werknemer de 
aansprakelijkheid van een werkgever en 
vrijwaart Opdrachtnemer in dat verband. 
Dit betekent onder meer dat 
Opdrachtgever verantwoordelijk is voor 
een veilige werkomgeving voor (personeel 
van) Opdrachtnemer. 

8.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door of aan materiaal 
dat zonder chauffeur of machinist, op 
grond van huur- of bruikleenovereen-
komst, ter beschikking is gesteld. 

8.7 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
is beperkt tot het bedrag dat met de 
opdracht is gemoeid. Het maximaal uit te 
keren schadebedrag zal echter nooit hoger 
kunnen zijn dan het bedrag dat haar 
verzekeraar zal uitkeren.  

  
Artikel 9 – Betaling 

9.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder 
aftrek, korting of schuldverrekening te 
geschieden binnen14 dagen na 
factuurdatum. Betaling dient te geschieden 
in euro’s door middel van overmaking ten 
gunste van een door Opdrachtnemer aan te 
wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de 
hoogte van de ingediende declaraties 
schorten de betalingsverplichting niet op. 

9.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de 
onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, 
is Opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim. Opdrachtnemer is gerechtigd  

  

 zonder nadere ingebrekestelling en 
onverminderd de overige rechten van 
Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag 
Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente 
in rekening te brengen tot op de datum van 
algehele voldoening. 

9.3 Alle gemaakte gerechtelijke en 
buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die 
Opdrachtnemer maakt als gevolg van de 
niet-nakoming door Opdrachtgever van 
diens betalingsverplichtingen, komen ten 
laste van Opdrachtgever. 

9.4 Indien de financiële positie of het 
betalingsgedrag van Opdrachtgever naar 
het oordeel van Opdrachtnemer daartoe 
aanleiding geeft, is Opdrachtnemer 
gerechtigd van Opdrachtgever te 
verlangen, dat deze onverwijld 
(aanvullende) zekerheid stelt in een door 
Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een 
voorschot geeft. Indien Opdrachtgever 
nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is 
Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd 
zijn overige rechten, de verdere uitvoering 
van de opdracht onmiddellijk op te 
schorten en is al hetgeen Opdrachtgever 
aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan 
ook verschuldigd is, direct opeisbaar.  

9.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven 
opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover 
de werkzaamheden ten behoeve van de 
gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, 
hoofdelijk verbonden voor de nakoming 
van alle verplichtingen uit de 
Overeenkomst waaronder  de betaling van 
het factuurbedrag en de overige kosten.  

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 

10.1 De eigendom van zaken gaat eerst op de 
Opdrachtgever over, wanneer deze aan alle 
verplichtingen welke uit de Overeenkomst 
ter zake of uit enige andere daarmee 
samenhangende Overeenkomst 
voortvloeien, heeft voldaan. Onder 
verplichtingen worden behalve betaling 
van de hoofdsom onder meer verstaan de 
betaling van verschuldigde belastingen, 
heffingen, rente, kosten e.d. 

10.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd vóór dat 
tijdstip als bedoeld in het vorige lid, deze 
zaken te vervreemden, te belenen, te 
verpanden of onder hypothecair verband te 
brengen, dan wel op enigerlei andere wijze 
aan derden over te dragen. 



10.3 Opdrachtgever is bevoegd de zaken in het 
kader van zijn normale bedrijfsvoering te 
be- en verwerken c.q. te gebruiken. 

10.4 Onverminderd de overige aan Opdracht-  
nemer toekomende rechten heeft 
Opdrachtnemer het recht, indien de 
Opdrachtgever in verzuim is, of dat 
gegronde vrees bestaat dat de 
Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen 
zal (kunnen) voldoen, de geleverde zaken 
waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij 
de Opdrachtgever of derden die de zaken 
voor deze houden, weg te halen of weg te 
doen halen, zonder dat nadere 
ingebrekestelling of gerechtelijke 
tussenkomst vereist is. De Opdrachtgever 
machtigt Opdrachtnemer impliciet hiertoe 
met het tot stand komen van de 
Overeenkomst. Onverminderd het recht 
van Opdrachtnemer in zodanig geval 
schadevergoeding en/of schadeloosstelling 
te vorderen. 

10.5 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer 
op de hoogte te stellen van het feit dat 
derden (mogelijke) rechten kunnen doen 
gelden op de zaken, waarop 
eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer 
rust. De Opdrachtgever verplicht zich 
jegens Opdrachtnemer om binnen redelijke 
grenzen medewerking te verlenen aan alle 
maatregelen, die Opdrachtnemer ter 
bescherming van haar eigendomsrecht met 
betrekking tot de zaken wil treffen. 

Artikel 11 – Recht van reclame 

11.1 Indien Opdrachtgever zijn betalingsver- 
plichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
nakomt, is Opdrachtnemer bevoegd om de 
goederen door middel van een schriftelijke 
verklaring terug te vorderen en de 
Overeenkomst daarmee met onmiddellijke 
ingang te ontbinden. Opdrachtgever zal 
terstond op eerste schriftelijke aanmaning 
als bovenbedoeld de goederen aan 
Opdrachtnemer retourneren. De kosten 
hiervan zijn voor rekening van 
Opdrachtgever. 

11.2 In geval van gedeeltelijke betaling heeft 
Opdrachtnemer ófwel het recht het niet 
betaalde deel te vorderen of een daaraan 
evenredig deel der goederen terug te 
vorderen, ófwel onder terugbetaling van 
het reeds betaalde, teruggave van de 
goederen te vorderen onder compensatie 
van de aan Opdrachtnemer door deze niet- 

nakoming veroorzaakte kosten, schade en 
interesten, onverminderd de overige aan 
Opdrachtnemer toekomende wettelijke 
rechten. Opdrachtgever zal aan dergelijke 
schriftelijke vorderingen terstond zijn 
medewerking verlenen. 

Artikel 12 – Overmacht 

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van 
de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor nakoming van de 
verplichtingen van Opdrachtnemer jegens 
de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al 
dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of 
waardoor nakoming van verplichtingen in 
redelijkheid niet van Opdrachtnemer 
verwacht of verlangd kan worden. 
Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk de 
Opdrachtgever hiervan in kennis stellen. 

12.2 In geval van tijdelijke overmacht blijft de 
Overeenkomst in stand, doch worden de 
verplichtingen van Opdrachtnemer voor de 
duur van de overmacht opgeschort zonder 
dat hieruit enig recht tot ontbinding van de 
Overeenkomst en/of enig recht op 
schadevergoeding en/of schadeloosstelling 
bestaat. 

12.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van 
de overmacht al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan 
voldoen, is zij gerechtigd het reeds 
geleverde, dan wel het leverbare deel, 
afzonderlijk te factureren en is de 
Opdrachtgever gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes, 
opdrachtbevestigingen en overige 
overeenkomsten waarop deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn, is 
Nederlands recht van toepassing. De 
toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag 1980 – en eventuele andere 
internationale koopverdragen – is 
uitgesloten. 

13.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van 
de door Opdrachtnemer uitgebrachte 
aanbiedingen en/of offertes en/of met 
Opdrachtgever gesloten overeenkomsten 
worden uitsluitend beslist door daartoe 
bevoegde rechter te Middelburg.  

13.3 Het onder het vorige lid gestelde geldt niet 
in het geval de Opdrachtnemer een 
natuurlijke persoon is die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf.  


