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Algemene voorwaarden Dekker Futerra BV 
voor het toepassen van grond en/of baggerspecie 
 
Inleiding 
 
Algemene voorwaarden voor het toepassen van grond of baggerspecie in herinrichtingsprojecten 
van “Dekker Futerra B.V.” gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats 
Arnhem d.d. 29 mei 2016, onder zaaknummer 29/2016 . 
 
Artikel 1: Definities 
 
a. Aanbieden: het ter Toepassing leveren van Grond en/of Baggerspecie bij Herontwikkelingsprojecten. 
b. Aanvoerschema: het bij de offerte behorende door Dekker opgestelde schema waarin de periode voor 

het aanbieden van Grond en/of Baggerspecie door Contractspartij is opgenomen.  
c. Baggerspecie: materiaal dat is vrijgekomen uit de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam 

en dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische 
stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, 
alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 
millimeter. 

d. Begeleidingsbrief: een door het bevoegd gezag voorgeschreven formulier dat door Contractspartij 
volledig en naar waarheid dient te zijn ingevuld en ondertekend en tijdens het transport van iedere 
lading Grond en Baggerspecie aanwezig dient te zijn. 

 In geval van overbrenging van Grond en Baggerspecie vanuit het buitenland valt onder het begrip 
“Begeleidingsbrief” in deze Algemene Voorwaarden tevens de documenten waarover Contractspartij 
en/of de vervoerder dient te beschikken op grond van het Europees Verordening Overbrenging 
Afvalstoffen ( EVOA). 

e. Beunbrief: gewaarmerkt bewijs van het laadvolume (m³) van het laadruim. 
f. Contractspartij: de wederpartij van Dekker met wie een Leveringsovereenkomst is gesloten; in deze 

algemene voorwaarden wordt geen onderscheid gemaakt tussen contractspartij en/of zijn personeel 
en/of derden die in opdracht van contractspartij voor het aanbieden van waterbodem of grond 
worden ingeschakeld. 

g. Dekker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dekker Futerra B.V., statutair 
gevestigd en kantoorhoudende te IJzendoorn en ingeschreven in het Handelsregister gehouden door 
de Kamer van Koophandel onder nummer: 856307002. 

h. Grof vuil: bodemvreemd materiaal met een afmeting groter dan 200 mm x 200 mm x 200 mm. 
i. Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 

millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van 
nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met 
een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde Baggerspecie. 

k. Herinrichtingsproject(en): door het bevoegd gezag erkende locatie(s) voor nuttige toepassing (R5 
Handeling) van Grond en/of Baggerspecie. 

l. In situ controlemonstername: monstername van de aan te bieden Grond en/of Baggerspecie op 
vertreklocatie of locatie van herkomst. 

m. Lading: de hoeveelheid Grond of Baggerspecie van een schip of vrachtauto. 
n. Leveringsovereenkomst: de overeenkomst tussen Dekker en Contractspartij voor het toepassen van 

Grond en Baggerspecie in Herinrichtingsprojecten. 
o. Meetbrief: kadastrale gegevens van vaartuigen, uitgegeven door de Scheepsmetingsdienst en wettig 

document voor gewicht en volume. 
p. Partijnummer: een door Dekker gegenereerd uniek nummer, geldig voor één locatie waaruit de Grond 

en Baggerspecie afkomstig is. 
q. Toepassen/Toepassing: het aanbrengen, verspreiden of tijdelijk opslaan van Grond en Baggerspecie 

als bedoeld in artikel 35 Besluit bodemkwaliteit. 
 
 
 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/geldigheidsdatum_09-11-2015#Hoofdstuk4_Afdeling1_Paragraaf1_Artikel35
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Artikel 2: Toepasselijkheid en uitleg 
 
2.1 Op alle uitnodigingen tot het doen van een aanbod, aanvaarding, opdracht, bevestiging en 

overeenkomst tussen Dekker en Contractspartij alsmede op alle (rechts)verhoudingen tussen partijen 
die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen, zijn deze voorwaarden van toepassing. 

 
2.2 De door de Contractspartij gehanteerde algemene voorwaarden (hoe ook genaamd) zijn niet van 

toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard. 
 
2.3 Bedingen of afspraken waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van 

kracht voor zover zij door Dekker zijn bevestigd. 
 
2.4 Bij eerdere overeenkomsten (schriftelijk) overeengekomen afwijkingen gelden niet voor volgende 

aanbiedingen, leveringen of overeenkomsten, tenzij dit uit de schriftelijk overeengekomen 
afwijkingen blijkt. 

 
2.5 Contractspartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden niet alleen tegen 

zichzelf te laten gelden, maar voorts tegen zijn personeel en tegen derden, welke in zijn opdracht ter 
uitvoering van de Leveringsovereenkomst worden ingeschakeld. Contractspartij zal deze algemene 
voorwaarden ten behoeve van Dekker met voornoemde derden overeen komen. 

 
2.6 Contractspartij staat er voor in dat degene die namens hem opdracht verleent of documenten 

ondertekent bevoegd is Contractspartij ter zake te vertegenwoordigen en in voorkomende gevallen 
bevoegd is partijen Grond of Baggerspecie in eigendom over te dragen. 

 
2.7 In geval van strijdigheid prevaleert de Leveringsovereenkomst boven deze Algemene Voorwaarden. 

Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen 
zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen 
van deze Algemene Voorwaarden. 

 
2.8 Indien een of meerdere bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd 

wordt/worden of op andere wijze haar/hun rechtsgeldigheid verliest/verliezen, zullen de overige 
bepalingen onverminderd van kracht blijven. Eerstgenoemde bepaling(en) wordt/worden in dat geval 
vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking 
hiervan. 
 

Artikel 3: Aanbiedingen 
  
3.1 De aanbiedingen en offertes van Dekker worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zodanige 

aanbiedingen en offertes zijn derhalve hooguit een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Zij 
kunnen door Dekker binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan nog worden 
herroepen. 

 
3.2 Wijzigingen van de Leveringsovereenkomst is voor Dekker slechts bindend indien deze door haar, al 

dan niet schriftelijk, is aanvaard. Dekker kan een verzoek tot wijziging weigeren zonder daardoor in 
verzuim te raken. 

 
3.3 Als Contractspartij aan Dekker gegevens verstrekt, mag Dekker uitgaan van de juistheid ervan. 
 
3.4 Dekker kan niet aan een door haar gedane aanbod worden gehouden indien Contractspartij 

redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing over verschrijving bevat. 

 
3.5 Bij een aanbod van Dekker bestaat voor Dekker geen verplichting tot acceptatie en/of Toepassing van 

een gedeelte van de toe te passen Grond en Baggerspecie tegen het voor dit gedeelte evenredige 
deel van de voor het geheel opgegeven prijs. 
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Artikel 4: Kwaliteit Grond en Baggerspecie 
 
4.1 In de Herinrichtingsprojecten mag alleen Grond of Baggerspecie worden toegepast die toepasbaar is 

conform de ter plaatse geldende wet- en regelgeving, waaronder het Besluit Bodemkwaliteit en de 
voor het betreffende Herinrichtingsproject geldende eisen.  

 
4.2 Contractspartij dient de kwaliteit van de door haar aan te bieden Grond en Baggerspecie te laten 

vaststellen overeenkomstig de eisen voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
het Besluit bodemkwaliteit. Voorts dient Contractspartij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 
werkdagen voor aanvang van het transport van de Grond en Baggerspecie, de benodigde milieu-
hygiënische verklaring(en) aan Dekker te verstrekken alsmede de overige ter zake door Dekker 
gewenste gegevens, informatie, onderzoeksrapporten etc. De kosten hiervan komen voor rekening 
van Contractspartij. 

 
4.3 Grond en Baggerspecie dient vrij te zijn van Grof en drijvend vuil en mag geen bodemvreemde 

materialen (waaronder tevens begrepen asbest) bevatten.  
 
4.4 De Grond en Baggerspecie dient dusdanig verwerkbaar te zijn, dat deze soepel en zonder hinder kan 

worden getransporteerd en gelost. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient Grond droog en 
steekvast te worden aangeleverd. 

 
4.5 Contractspartij zorgt voor en staat in voor de geschiktheid, juistheid en volledigheid van de aan 

Dekker in het kader van de Leveringsovereenkomst verstrekte relevante gegevens. 
 
4.6 Contractspartij zorgt voor en staat er voor in dat de door haar aangeboden Grond en Baggerspecie 

voldoet aan de kwaliteitseisen voortvloeiende uit de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
het Besluit Bodemkwaliteit, de voor het Herinrichtingsproject geldende kwaliteitseisen en, indien in 
de Leveringsovereenkomst en deze Algemene voorwaarden zwaardere eisen zijn gesteld dan hiervoor 
vermeld, aan de in de Leveringsovereenkomst en deze Algemene voorwaarden opgenomen eisen. 

 
4.7 Dekker heeft het recht de voor toepassing aangeboden Grond en Baggerspecie op elk door haar 

gewenst moment te laten controleren door zowel In situ controlemonsters te nemen dan wel 
controlemonsters te nemen uit de vervoermiddelen waarmee de Grond en Baggerspecie wordt 
aangevoerd. Voorts heeft Dekker het recht de voor het lossen de Lading van de vervoermiddelen aan 
een uitgebreide controle te onderwerpen.  

 
4.8 Een partij dan wel een Lading Grond en Baggerspecie zal niet worden geaccepteerd indien blijkt dat 

deze niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. De kosten die voortvloeien uit het feit dat een partij 
dan wel een Lading Grond en Baggerspecie niet op Hergebruiksprojecten kan worden verwerkt, 
komen voor rekening van Contractspartij.  

 
Artikel 5: Aanbieden van Grond en Baggerspecie 
 
5.1 Alvorens Grond en Baggerspecie ter toepassing kan worden aanboden dient Contractspartij: 

a. van Dekker een partijnummer te hebben gekregen alsmede de bevestiging vanaf welk moment 
de Grond en Baggerspecie aangeboden kan worden; 

b. overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden de kwaliteit van de 
Grond en Baggerspecie te hebben laten vaststellen en de benodigde milieu- hygiënische 
verklaring(en) en de overige door Dekker gevraagde gegevens e.d. aan Dekker te hebben 
verstrekt; 

c. de eerste termijn(nota) aan Dekker te hebben voldaan; 
d. de eventuele door Dekker gevraagde financiële zekerheid te hebben verstrekt.  
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5.2 Grond en Baggerspecie dient te worden aangeboden overeenkomstig het tussen partijen 
overeengekomen aanvoerschema met inachtneming van de voor het Herinrichtingsproject geldende 
aanvoertijden. 

 
5.3 Dekker is gerechtigd om af te wijken van het aanvoerschema en het aanbieden en/of het lossen van 

Grond en Baggerspecie op te schorten of te onderbreken indien dit uit het oogpunt van exploitatie 
van het Herinrichtsproject of als gevolg van een calamiteit en/of overmacht in de zin van artikel 12 
nodig is en voorts bij gerede twijfels over de kwaliteit en/of de samenstelling van de Grond en 
Baggerspecie.  

 
5.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen zal Contractspartij de Grond en 

Baggerspecie voor eigen rekening en risico (laten) vervoeren tot het punt waarop dit gelost kan 
worden. Vervoer dient te geschieden met lekvrije en dichte bakken. Tijdens het vervoer blijft het 
eigendom van het vervoerde bij Contractspartij rusten. Contractspartij is verantwoordelijk voor en 
staat in voor de door haar ingeschakelde hulppersonen. 

 
5.5 Wijziging van het aanvoerschema en/of de uitvoeringsperiode geeft Contractspartij geen recht op 

gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Leveringsovereenkomst, tenzij deze per wijziging meer dan 
twee maanden bedraagt. In dat geval kan Contractspartij de Leveringsovereenkomst door een 
schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Dekker ontbinden. Indien de wijziging het 
gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12 prevaleert het bepaalde in artikel 12. 

 
5.6 Overschrijding van de overeengekomen Levertijd en/of Uitvoeringsperiode zijdens Dekker geeft, 

tenzij schriftelijk anders overeengekomen, nimmer recht op schadevergoeding. 
 
5.7 Indien Grond en Baggerspecie per schip wordt aangevoerd, moet het schip zijn uitgerust met een 

marifooninstallatie voorzien van kanaal 11 en van een mobile telefoon. Per vaartuig dient een 
beunbrief alsmede een meetbrief aanwezig te zijn. 

 
5.8 Eventuele vertragingen en de daaruit voortvloeiende kosten en/of schade als gevolg van het niet 

voldoen aan het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel door Contractspartij, komt voor 
rekening van Contractspartij.  

 
5.9 Bij natte Grond en Baggerspecie dient de lading (inclusief water) 50 cm onder het laagste 

overstortniveau te blijven.  
  
Artikel 6: Acceptatie 
 
6.1 Per as (vrachtwagen e.d.) aangevoerde Grond en Baggerspecie wordt door de Contractspartij 

zelfstandig gelost op aanwijzing van Dekker dan wel de beheerder van het Herontwikkelingsproject. 
 
6.2 Voordat wordt gelost dient de chauffeur dan wel schipper zich te melden bij Dekker dan wel de 

beheerder van het Herontwikkelingsproject.  
 
6.3 Van elke lading dient Contractspartij voor het lossen een Begeleidingsbrief aan Dekker te verstrekken 

waarop in ieder geval het door Dekker opgegeven partijnummer is vermeld. Zonder (juist ingevulde) 
Begeleidingsbrief wordt de lading niet gelost. Bij het betreden/binnenvaren van het 
Herontwikkelingsproject dient de vervoerder te beschikken over een Begeleidingsbrief. 

 
6.4 Eerst nadat de Begeleidingsbrief door Dekker dan wel namens Dekker is goedgekeurd mag worden 

overgegaan tot lossen van de lading.  
 
6.5 Per schip aangevoerde Grond en/of Baggerspecie wordt door Dekker gelost middels een onderlosser 

of een kraan(schip) met stortkoker. Contractspartij heeft vooraf goedkeuring van Dekker nodig voor 
de in te zetten schepen en losmaterieel.  
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6.6 Nadat het schip is gelost, dient de schipper zich af te melden bij de beheerder van het 
Herontwikkelingsproject dan wel de door Dekker aan te wijzen beheerder. 

 
6.8 Na het lossen van de laatste lading wordt de vrachtruimte van het schip door Dekker veeg-

/bobcatschoon gemaakt. 
 
6.9 Wachttijden geven geen recht tot schadevergoeding of ontbinding van de Leveringsovereenkomst. 
 
6.10 Acceptatie en/of Toepassing van Grond en Baggerspecie ontslaat Contractspartij niet uit haar 

verplichtingen tot het aanbieden van Grond en Baggerspecie van de overeengekomen kwaliteit. 
 
6.11 Indien na acceptatie en/of Toepassing van de Grond en Baggerspecie blijkt dat deze niet voldoet aan 

de overeengekomen kwaliteit, verbeurt Contractspartij van rechtswege, zonder dat een 
ingebrekestelling is vereist, een boete van € 2.500,-- per Lading die niet voldoet. Dit onverminderd 
alle andere rechten en vorderingen die de wet Dekker toekent.  

 
6.12 Indien Contractspartij de overeengekomen hoeveelheid Grond en Baggerspecie niet tijdig of niet 

overeenkomstig het aanvoerschema aanbiedt, is Contractspartij van rechtswege en zonder dat een 
ingebrekestelling is vereist aansprakelijk voor alle schade die Dekker hierdoor lijdt. Indien 
Contractspartij de overeengekomen hoeveelheid Grond en Baggerspecie niet of slechts gedeeltelijk 
aanbiedt is Contractspartij tevens de door Dekker hierdoor gederfde winst verschuldigd die minimaal 
10% bedraagt van de overeengekomen eenheidsprijs vermenigvuldigd met de niet geleverde 
hoeveelheid Grond en Baggerspecie. 

 
Artikel 7: Vaststelling aangeboden hoeveelheid Grond en/of Baggerspecie 
 
7.1 De hoeveelheden van per as (vrachtwagen e.d.) door Contractspartij aangeboden Grond en 

Baggerspecie wordt bepaald door middel van wegging op de geijkte weegbrug van Dekker dan wel 
een andere door Dekker aan te wijzen weegbrug. De kosten van weging komen voor rekening van 
Contractspartij. 

 
7.2 De hoeveelheden van per schip aangeboden Grond en Baggerspecie worden bepaald aan de hand van 

de beun- of meetbrief van het schip.  
 
Artikel 8: Prijs 
 
8.1 Contractspartij is de in de Leveringsovereenkomst genoemde verwerkingstarief per aangeduide 

hoeveelheid aan Dekker verschuldigd. 
 
8.2 Bij gebreke van een overeengekomen verwerkingstarief is Contractspartij een redelijke prijs aan 

Dekker verschuldigd. Bij de bepaling van de prijs wordt dan rekening gehouden met de door Dekker 
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor het betreffende Herinrichtingsproject gewoonlijk 
bedongen prijzen voor de soort en de hoeveelheid van de toegepaste Grond en Baggerspecie. 

 
8.3 Alle door Dekker gehanteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief: 

a. omzetbelasting en andere belastingen en/of heffingen van overheidswege, ongeacht aan wie 
deze worden opgelegd; 

b. eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Leveringsovereenkomst te maken kosten, 
daaronder mede begrepen, kosten van lossen, reis- en verblijfskosten, administratiekosten, 
zoals deze ten tijde van de uitvoering van de Leveringsovereenkomst gelden, tenzij schriftelijk 
anders aangegeven. 

 
8.4 Indien bij het tot stand komen van de Leveringsovereenkomst reeds een prijs is overeengekomen en 

daarna één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan van ten minste 5 procent, is Dekker 
gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en integraal aan 
Contractspartij in rekening te brengen.  
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8.5 Dekker behoudt zich het recht voor extra kosten die ten tijde van het tot stand komen van de 

leveringsovereenkomst niet zijn voorzien bij Contractspartij in rekening te brengen. 
 
Artikel 9: Betaling en zekerheid 
 
9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van facturen plaats te vinden binnen 30 

dagen na factuurdatum, zonder verrekeningen, kortingen of inhoudingen. Tenzij anders 
overeengekomen, dient betaling plaats te vinden door storting of overmaking op (een) door Dekker 
aangewezen bankrekening(en), dan wel op een andere daartoe door Dekker uitdrukkelijk 
aangewezen wijze. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is 
bijgeschreven op de daartoe aangewezen bankrekening van Dekker, danwel – indien een andere 
manier van betalen is overeengekomen – daadwerkelijk op die overeengekomen manier door Dekker 
is ontvangen of dan wel wanneer betaling op andere wijze dient plaats te vinden, na daadwerkelijke 
ontvangst hiervan door Dekker.  

 
9.2 Klachten over facturen dienen door Contractspartij binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk 

aan Dekker worden gemeld, waarna het recht hiertoe vervalt. Eventuele klachten ontslaan 
Contractspartij niet uit haar betalingsverplichtingen. 

 
9.3 Indien Contractspartij niet (tijdig) betaalt, dan is Contractspartij van rechtswege in verzuim. 

Contractspartij is alsdan 1% rente per maand verschuldigd vanaf de vervaldatum tot aan de dag van 
algehele voldoening van de hoofdsom. Hierbij wordt een gedeelte van een maand als een volle 
maand aangemerkt.  

 
9.4 Dekker is te allen tijde gerechtigd van Contractspartij vooruitbetaling, onmiddellijke betaling of 

zekerheidstelling te verlangen onder opschorting van haar verplichting tot uitvoering van de 
Leveringsovereenkomst, voor de nakoming van alle (betalings)-verplichtingen van Contractspartij 
tegenover Dekker. Aan dit verzoek dient direct door Contractspartij te worden voldaan. Bij het 
uitblijven hiervan is Contractspartij direct in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is 
vereist.  

 
9.5 In afwijking van het voorgaande wordt al hetgeen Contractspartij op dat moment aan Dekker 

verschuldigd is, dadelijk en in het geheel opeisbaar indien: 
a. Contractspartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan Contractspartij wordt 

verleend; 
b. het faillissement van Contractspartij wordt aangevraagd of Contractspartij eigen aangifte 

faillissement doet of Contractspartij in staat van faillissement wordt verklaard; 
c. Contractspartij een verzoek doet tot het aanwijzen van een stille bewindvoerder (pre-pack); 
d. Contractspartij een verzoek doet om toegelaten te worden tot de wettelijke schuldsanering 

(WSNP); 
e. Contractspartij op enige wijze het beheer of de beschikking over (een deel van) zijn vermogen 

verliest/dreigt te verliezen (zoals door conservatoir of executoriaal beslag, onder bewind- of 
curatelestelling); 

f. Contractspartij zijn bedrijfsactiviteiten overdraagt, staakt dan wel beëindigt, alsmede in 
andere gevallen waarin volledige nakoming van zijn verplichtingen redelijkerwijze niet meer 
mogelijk of te verwachten is; 

g. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke 
Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de 
onderneming van) Contractspartij. 

h. Contractspartij zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter 
afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of 
schuldsanering ten uitvoer legt.  
 

9.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Dekker, verband houdende met enige vordering 
op Contractspartij of verband houdende met het verweer tegen een onterechte vordering van 
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Contractspartij op Dekker, komen voor rekening van Contractspartij. De buitengerechtelijke kosten 
worden bij de inning van een vordering door Dekker vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een 
minimum  
ad € 75,--.  

 
9.7 Ten aanzien van de vaststelling van de hoeveelheid aangeboden Grond en Baggerspecie, de in het 

kader van de uitvoering van de Leveringsovereenkomst gemaakte kosten, verhoging van 
kostprijsbepalende factoren en de door Contractspartij gedane betalingen, is de administratie van 
Dekker bindend, behoudens tegenbewijs door Contractspartij. 

 
Artikel 10: Veiligheidsvoorschriften 
 
10.1 Contractspartij, haar medewerkers, hulppersonen en ieder andere (rechts)persoon die door dan wel 

namens Contractspartij zich op het terrein van het Herontwikkelingsproject begeeft, dien(t)(en) zich 
te houden aan de aldaar geldende voorschriften en regels en dient de aanwijzingen van de aldaar 
bevoegde personen stipt op te volgen. Bij niet naleving van deze bepaling kan de toegang tot het 
terrein van het Herontwikkelingsproject worden ontzegd. 

 
10.2 Betreden van het terrein van het Herontwikkelingsproject geschiedt geheel op eigen risico. Iedere 

aansprakelijkheid van Dekker voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, ontstaan door of 
tijdens aanwezigheid van personen, materiaal of materieel op het terrein van het 
herontwikkelingsproject is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet van de zijde van Dekker. 

 
Artikel 11: Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
11.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van Dekker uitgesloten. In 

geen geval is Dekker aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade. 
 
11.2 Indien en voor zover Dekker geen beroep kan doen op het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, is 

de aansprakelijkheid van Dekker beperkt tot het bedrag dat zij op grond van de 
Leveringsovereenkomst gedurende een tijdsbestek van maximaal 6 maanden bij Contractspartij in 
rekening heeft gebracht, onder aftrekt van de ter zake door Dekker gemaakte kosten.  

 
11.3 Iedere rechtsvordering jegens Dekker vervalt 1 jaar nadat ter zake bij Dekker is geprotesteerd. 
 
11.4 Wanneer hulppersonen van Dekker, waaronder mede begrepen de exploitant van het betreffende 

Herontwikkelingsproject en diens personeel, worden aangesproken ter zake de nakoming dan wel 
uitvoering van deze overeenkomst worden aangesproken, kunnen deze personen een beroep doen op 
iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop op hoofde van 
Leveringsovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden of enige andere wettelijke of contractuele 
bepaling Dekker een beroep kan doen. 

 
11.5 Contractspartij is jegens Dekker aansprakelijk voor alle schade door haar, haar personeel, de door 

haar ingeschakelde hulppersonen of de door haar gebruikte zaken, veroorzaakt aan personeel of 
eigendommen van Dekker, dan wel door Dekker ingeschakelde hulppersonen of het 
Herontwikkelingsproject. Contractspartij vrijwaart Dekker tegen alle aanspraken van derden 
voortvloeiend uit of verband houdende met de Leveringsovereenkomst. 

 
11.6 Alle schade die het gevolg is van vervuilingen of (concentraties van) verontreiniging van het door 

Contractspartij aangeboden Grond en Baggerspecie die afwijken van de overeengekomen en 
toegestane vervuilingen of (concentraties van) verontreiniging, van de door Contractspartij verstrekte 
informatie en documenten afwijkende samenstelling van de Grond en Baggerspecie, afwijkingen in 
de fysische samenstellingen, onverwachte verontreinigingen, objecten en/of bodemvreemd 
materiaal, komt voor rekening van Contractspartij. Het vorenstaande is ook van toepassing indien dit 
na acceptatie en/of Toepassing van de Grond of Baggerspecie wordt geconstateerd. 
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Artikel 12: Overmacht 
 
12.1 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van 

Dekker uit de Leveringsovereenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, die buiten de wil van 
Dekker zijn gelegen. Daartoe behoren in ieder geval, maar niet uitsluitend, ziekte en/of stakingen van 
bij de uitvoering van de Leveringsovereenkomst betrokken personeel van Dekker en/of door haar 
ingeschakelde hulppersonen en/of derden, overheidsmaatregelen of –regelgeving, intrekking van 
vergunningen, ontheffingen of toestemmingen, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), oproer, molest, 
brand, natuurgeweld, overstroming, aardbeving, hoge rivierwaterstanden (>12,75 m + NAP bij Lobith 
en/of >44,94 + NAP bij Sint Pietersluis), windkracht >7, ijsgang, ongevallen en het door derden 
tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.  

 
12.2 Bij overmacht, ongeacht het moment waarop deze ontstaat, is Dekker bevoegd de uitvoering van de 

Leveringsovereenkomst op te schorten en/of deze (direct) te ontbinden. Indien als gevolg van de 
overmacht de opschorting langer dan zes maanden duurt, dan is Contractspartij bevoegd Dekker voor 
de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Leveringsovereenkomst, dan wel de 
Leveringsovereenkomst te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de 
Leveringsovereenkomst verhindert, dan is Contractspartij slechts bevoegd de Leveringsovereenkomst 
voor dat gedeelte te ontbinden. Bij (gedeeltelijke) ontbinding wegens overmacht ontstaan er geen 
ongedaanmakingsverbintenissen of verplichtingen tot schadevergoeding. 

 
12.3 Indien Dekker de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die volgen 

uit de wet en/of de Leveringsovereenkomst. 
 
12.4 Indien Dekker de Leveringsovereenkomst wegens overmacht ontbindt, is Dekker gerechtigd te 

factureren voor zover ten tijde van het intreden van de overmacht de Leveringsovereenkomst reeds 
was uitgevoerd. Daaronder vallen in ieder geval alle op dat moment in het kader van de uitvoering 
van de Leveringsovereenkomst toegepaste Grond en Baggerspecie en de reeds gemaakte kosten. 
Contractspartij s gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke 
Leveringsovereenkomst betrof. 
 

Artikel 13: Opschorting/ontbinding 
 
13.1 Naast de overmachtssituaties als bedoeld in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden is Dekker 

bevoegd de nakoming van haar verbintenissen uit de Leveringsovereenkomst op te schorten, indien 
Contractspartij enige opeisbare verbintenis jegens Dekker niet is nagekomen, dan wel indien Dekker 
in redelijkheid kan verwachten dat Contractspartij zijn verbintenis(sen) jegens Dekker niet zal 
nakomen. In die gevallen zal Dekker niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan 
Contractspartij. 

 
13.2 Contractspartij is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst 

jegens Dekker op te schorten.  
 
13.3 Dekker is bevoegd de Leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door 

schriftelijke kennisgeving aan Contractspartij indien:  
a. contractspartij zijn verplichtingen krachtens de Leveringsovereenkomst niet nakomt; 
b. een van de in artikel 9.5 genoemde situaties zich voordoet. 

 
13.4 In alle gevallen waarin Contractspartij er rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen 

jegens Dekker niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond op de hoogte te stellen. 
In dat geval is Dekker eveneens bevoegd de Leveringsovereenkomst te ontbinden op de wijze zoals 
bepaald in lid 3, aanhef, van dit artikel.  
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13.5 In andere situaties dan onder lid 3 van dit artikel benoemd, kan de Leveringsovereenkomst slechts 
worden beëindigd met wederzijds goedvinden.  

 
13.6 Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintenissen, tenzij Dekker dit verlangt. In afwijking van 

het voorgaande heeft ontbinding tot gevolg dat Contractspartij per direct in verzuim is en alle 
vorderingen van Dekker onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 
Artikel 14: Contractsovername 
 
14.1 Dekker is te allen tijde gerechtigd al haar rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte daarvan, 

samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Leveringsovereenkomst over te 
dragen aan een derde. Contractspartij is hiertoe slechts gerechtigd nadat Dekker hiertoe schriftelijk 
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

 
Artikel 15: Brandstoftoeslag, overliggeld en laagwatertoeslag 
 
15.1  Indien is overeengekomen dat Dekker voor (een gedeelte van het) vervoer van Grond en Baggerspecie 

voor Contractspartij zal verzorgen, zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing. 
 
15.2 De prijzen voor het vervoer zijn gebaseerd op een gasolieprijs volgens de officiële prijs van CBRB 

exclusief BTW en accijns tot € 700,00 per 1.000 liter. Vanaf € 700,00 zal per stijging van € 25,00 per 
1.000 liter een gasolietoeslag worden berekend van € 0,05 per ton.  

 
15.3 Overliggeld wordt verrekend volgens het Nederlandse “Tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart”, 

zoals dit geldt 3 maanden voor het aangaan van de Leveringsovereenkomst. 
 
15.4 Dekker is in elk van de navolgende gevallen bevoegd aan Contractpartij een laagwatertoeslag op de 

acceptatieprijs van de per schip geaccepteerde hoeveelheid Baggerspecie of Grond in rekening te 
brengen: 
a. indien de waterstand op de peilschaal te Maxau lager is dan 450 cm en/of lager is dan 180 cm 

volgens de peilschaal te Kaub voor de schepen die, hun gebruikelijke vaarroute volgend, de 
Rijn afvaren en die geladen hebben in het Rijngebied tussen Basel en Koblenz, of enige aan de 
Neckar of de Main gelegen laadplaats; 

b. indien de waterstand op de peilschaal te Keulenlager is dan 221 cm voor schepen die, hun 
gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het Rijngebied 
tussen Koblenz en Ruhrort, of enige aan de Moezel of de Saar gelegen laadplaats; 

c. indien de waterstand op de peilschaal te Ruhrort lager is dan 280 cm voor schepen die, hun 
gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het Rijngebied 
tussen Ruhrort en Lobith en de daarop aangesloten kanalen; 

d. indien de vaardiepte op het traject Millingen- st. Andries lager is dan 300 cm voor schepen die, 
hun gebruikelijke vaarroute volgend, geladen hebben op een winplaats langs de Maas en/of de 
Zuid-Willemsvaart en/of de Waal; 

e. indien de waterstand tussen de IJsselkop en Zutphen lager is dan 280 cm voor schepen die, 
hun gebruikelijke vaarroute volgend, geladen hebben op een winplaats langs het 
Pannerdensch Kanaal, de Rijn en/of de IJssel. 

 
15.5 Dekker is gehouden Contractpartij tijdig mee te delen of en hoeveel laagwatertoeslag zij in rekening 

zal brengen. Contractpartij dient binnen een door Dekker aan te geven termijn aan Dekker te 
berichten of hij: 
a. Acceptatie van de Baggerspecie of Grond op de overeengekomen tijd en plaats wenst, in welk 

geval Contractpartij verplicht is de laagwatertoeslag te betalen; 
b. Acceptatie van de Baggerspecie of Grond wenst uit te stellen totdat de toestand van laagwater 

is geëindigd. 
  
Artikel 16: Nawerking  
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16.1 De bepalingen uit de Leveringsovereenkomst waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling 
is dat zij ook na beëindiging van deze  Leveringsovereenkomst van kracht blijven, zullen nadien van 
kracht blijven en partijen blijven binden.  

   
Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
17.1 Op de Leveringsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende c.q. daarmee samenhangende 

rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing 
 
17.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.  
 
17.3 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen alle geschillen tussen hen worden beslecht 

door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem. 
 
         IJzendoorn, mei 2016 


