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Algemene verkoopvoorwaarden Van de Wolfshaar Grondverzet, Machineverhuur en Aanneming B.V., Van de 
Wolfshaar Machines B.V. 
Artikel 1 Algemeen  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder 
(toekomstig) aanbod en elke overeenkomst van 
koop en verkoop, huur en verhuur en op alle 
overeenkomsten tot het verrichten van 
werkzaamheden door Van de Wolfshaar 
Grondverzet, Machineverhuur en Aanneming B.V., 
Van de Wolfshaar Machines B.V., gevestigd te 
Amersfoort, hierna te noemen de “gebruiker”.  

2. De koper, huurder of de opdrachtgever zal in het 
navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. 

3. Een aantal bepalingen in deze Algemene 
Voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijk 
persoon die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf. In deze bepalingen zal de 
wederpartij aan worden geduid met de term “de 
consument” 

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene 
Voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail of 
enige andere wijze van communicatie die hiermee 
gelijk kan worden gesteld. 

5. Onder “zaken” wordt in deze Algemene 
Voorwaarden verstaan: alle bij gebruiker te huren 
machines en te leveren zaken en/ of 
werkzaamheden. 

6. Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde 
van toepassing zijn, ook op voortgekomen na- of 
deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten. 
 
Artikel 2 Aanbod/ offerte 

1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van 
kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een 
aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is 
genoemd is vrijblijvend.  

2. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende 
offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of 
deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na 
ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

3. Ieder aanbod en elke offerte zijn gebaseerd op 
uitvoering van de werkzaamheden onder normale 
omstandigheden en gedurende de voor de 
gebruiker normale werktijden. 

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op 
door de wederpartij verstrekte informatie en deze 
informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel 
naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de 
opgegeven prijzen, tarieven en/ of leveringstermijn 
aan te passen. 

5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/ of tarieven 
gelden niet automatisch voor nabestellingen of 
vervolgopdrachten. 
 
 

6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en 
voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, 
gewichten en andere omschrijvingen in brochures, 
promotiemateriaal en/of op de website van de 
gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden 
slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij 
geen rechten ontlenen. 

7. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden 
blijven eigendom van de gebruiker en moeten op 
eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de 
gebruiker worden geretourneerd. 

8. De gebruiker heeft het recht de kosten verbonden 
aan een offerte bij de wederpartij in rekening te 
brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op 
deze kosten is gewezen. 

 
          Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten 
1. De overeenkomst komt alleen tot stand nadat de 

wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft 
geaccepteerd. 
 
Artikel 4 Prijzen 

1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst 
vermelde prijzen en tarieven zijn exclusieve BTW en 
eventuele kosten, zoals transportkosten, 
administratiekosten, kosten voor het aanvragen van 
een vergunning, kosten voor het doen van een 
graafmelding, afhandelingskosten en declaraties 
van ingeschakelde derden. 

2. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn 
overeengekomen, zal de gebruiker de 
overeengekomen prestatie verrichten tegen een 
vaste vergoeding. 

3. De gebruiker heeft het recht deze vaste vergoeding 
te verhogen indien tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of 
verwachte hoeveelheid werk niet goed werd 
geschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan 
de gebruiker. 

4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen 
waaronder wordt verstaan: maandag tot en met 
vrijdag (met uitzondering van erkende feestdagen) 
voor de tussen partijen overeengekomen 
tijdstippen. 

5. Indien de werkzaamheden op verzoek van de 
wederpartij plaats dienen te vinden in het weekend, 
heeft de gebruiker het recht een toeslag te 
berekenen over het uurtarief. 

6. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over 
het aantal bestede en/of de in rekening gebracht 
uren, is de urenregistratie van de gebruiker 
bindend. 
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Artikel 5 Inschakeling derden 
1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst 

dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde 
leveringen en werkzaamheden door derden te laten 
verrichten. 

2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de 
gebruiker met meerdere, door de wederpartij 
aangestelde, derden moet samenwerken, zal de 
wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen 
aanstellen en een onderlinge taakverdeling 
bepalen. 

3. Inschakeling van derden door de wederpartij dient 
te allen tijden overeengekomen te worden. 
 
 Artikel 6 Verplichtingen wederpartij 

1. De wederpartij beschikt voor de uitvoering van de 
overeenkomst over de benodigde informatie 
(waaronder vergunningen, ontheffingen, 
beschikkingen, een bodem- geschiktheidverklaring, 
een schone grondverklaring, grond- 
transportmeldingen etc.) 

2. De gebruiker is voor aanvang op de hoogte gesteld 
van de ligging van (eigen) kabels, leidingen etc. die 
niet onder de WION vallen. 

3. De gebruiker draagt zorg voor de door hem 
ingeschakelde derden hun werkzaamheden en 
leveringen, deze dienen derden op een zodanige 
wijze te verrichten dat de gebruiker hierdoor niet 
wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij 
de uitvoering van de overeenkomst. 

4. De werklocatie is goed bereikbaar voor machines en 
drijvend materiaal van de gebruiker. 

5. De werklocatie is in zodanige staat dat de gebruiker 
ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten of 
voortzetten. 

6. De gebruiker kan op de werklocatie kosteloos 
beschikken over de door de gebruiker gewenste 
aansluitmogelijkheden voor elektriciteit 
(krachtstroom), gas en water. 

7. Verloren arbeidsuren als gevolg van water, gas- of 
stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij. 

8. De werklocatie beschikt over voldoende 
voorzieningen voor het inzamelen van afval, zoals 
bouw- en chemisch afval. 

9. De eventuele locatie waar apparatuur, machines, 
materialen e.d. van de gebruiker staan opgeslagen, 
opgeborgen of gestald moet zodanig zijn, dat 
beschadiging en diefstal niet mogelijk is. 

10. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal 
en/ of overige schade aan de apparatuur, machines, 
materialen e.d. die de gebruiker tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden bij de 
wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. 
 

 
11. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan eerder 

genoemde verplichtingen voldoet, heeft de 
gebruiker het recht de uitvoering van de 
werkzaamheden op te schorten totdat de 
wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan. 

12. Verloren arbeidsuren, kosten voor extra 
werkzaamheden en de overige gevolgen van het 
opschorten zijn voor rekening en risico van de 
wederpartij.  
 
Artikel 7 Levering, opleveringstermijn 

1. De overeengekomen (op)leveringstermijn kan niet 
worden beschouwd als fataal termijn. 

2. Indien de gebruiker de overeengekomen prestatie 
niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij hem 
schriftelijk in gebreke stellen en daarbij een redelijk 
termijn gunnen om deze prestatie alsnog op te 
leveren. 

3. Het risico voor de te leveren zaken gaat over op de 
wederpartij op het moment van levering.  

4. Transport van bestelde zaken vindt plaats op een 
door de gebruiker te bepalen wijze, maar op 
rekening van de wederpartij. 

5. Indien de overeengekomen opleveringstermijn is 
uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan; 
kalenderdagen met uitzondering van weekenden en 
erkende nationale feestdagen. 
 
Artikel 8 Uitvoering overeenkomst 

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het 
werk of de overeengekomen levering van zaken 
wordt vertraagd doordat: 

 De gebruiker niet tijdig alle informatie van de 
wederpartij heeft ontvangen; 

 De gebruiker niet tijdig de eventueel 
overeengekomen betaling van de wederpartij heeft 
ontvangen; 

 Er sprake is van overige omstandigheden die voor 
rekening en risico van de wederpartij komen; heeft 
de gebruiker recht op een zodanige verlenging van 
de (op)leveringstermijn en komen alle kosten die 
hier mee gemoeid gaan voor rekening van de 
wederpartij. 

2. De gebruiker spant zich in de overeengekomen 
werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor 
overeengekomen en geplande tijd te realiseren, 
voor zover dit kan worden verlang. 

3. Indien de uitvoering op verzoek van de wederpartij 
moet worden versneld, is de gebruiker gerechtigd 
de hiermee gemoeide overwerkuren en overige 
kosten in rekening te brengen bij de wederpartij. 
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4. De gebruiker is verplicht het werk goed, deugdelijk 
en naar bepalingen van de overeenkomst uit te 
voeren. 

5. De gebruiker moet de wederpartij wijzen op 
onvolkomenheden, fouten of gebreken in de door 
wederpartij verstrekte documenten.  

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als 
gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de 
overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, 
zal de gebruiker met de wederpartij in overleg 
treden over de wijziging van de overeenkomst. De 
gebruiker zal de wederpartij informeren over de 
gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen 
prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. 

7. Indien de uitvoering van de overeenkomst door het 
eerder genoemde onmogelijk is geworden heeft de 
gebruiker recht op volledige vergoeding van de al 
door hem verrichte werkzaamheden.  
 
Artikel 9 Meer- en minderwerk 

1. Onder meerwerk wordt verstaan: uit het werk 
voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen 
die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of 
opdracht. 

2. Meer- en minderwerk dienen schriftelijk tussen de 
gebruiker en de wederpartij overeengekomen te 
worden. 

3. De gebruiker is pas gebonden aan afspraken nadat 
hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft 
bevestigd. 

4. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats 
bij wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst. 
 
Artikel 10 Goedkeuring 

1. De gebruiker moet de wederpartij meedelen dat de 
overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn. 

2. De werkzaamheden worden geacht conform de 
overeenkomst te zijn opgeleverd.  

3. De werkzaamheden worden geacht te zijn 
opgeleverd, indien de wederpartij binnen twee 
weken na de mededeling dat de werkzaamheden 
zijn afgerond niet heeft gereclameerd. 

4. Indien de wederpartij na de in dit artikel gebreken, 
onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop het 
Artikel 11 Klachten van toepassing. 
 
Artikel 11 Klachtenbehandeling 

1. De wederpartij moet de verrichte werkzaamheden 
direct na ontvangst controleren op gebreken, deze 
gebreken dienen binnen 2 werkdagen na de 
werkzaamheden/ aflevering worden gemeld aan 
gebruiker. 

2. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de 
werkzaamheden geacht te zijn verricht conform de 
overeenkomst. 

3. Klachten over het opgeleverde werk moet direct na 
ontdekking- maar uiterlijk binnen de 
overeengekomen garantietermijn, schriftelijk aan 
gebruiker worden gemeld. 

4. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor 
risico van de wederpartij. 

5. Indien er geen (garantie) termijn is 
overeengekomen, geldt een (garantie) termijn van 
drie maanden. 

6. Wanneer een klacht niet binnen de in de 
voorgaande leden vermelde termijn aan de 
gebruiker is vermeld, is geen beroep of garantie 
mogelijk. 

7. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. 
8. Het vorige lid geldt niet voor een consument. 
9. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de 

klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante 
informatie aan gebruiker verstrekken. 

10. Indien voor het onderzoeken naar de klacht 
retourzending van zaken noodzakelijk is, of indien 
het noodzakelijk is dat de gebruiker ter plekke de 
klacht komt onderzoeken, vindt deze plaats voor 
rekening van de wederpartij, tenzij de klacht 
achteraf gegrond blijkt te zijn. 
 
Artikel 12 Garantie 

1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen 
leveringen en werkzaamheden naar behoren 
worden uitgevoerd, maar komen ten aanzien van de 
levering en de werkzaamheden een termijn 
overeen. 

2. Geen beroep of garantie mogelijk zolang de 
wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs 
nog niet heeft voldaan. 

3. Het vorige lid geldt niet voor een consument. 
4. Bij een terecht beroep op een overeengekomen 

garantie zal de gebruiker – naar zijn keuze – 
kosteloos zorg dragen voor vervanging van de 
zaken. Gebruiker zal indien nodig voor terugbetaling 
of korting zorgen. 

5. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument 
de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken 
respectievelijk het alsnog op de juiste wijze 
uitvoeren van de overeengekomen 
werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan 
worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan 
mag de consument de overeenkomst altijd bij 
schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op 
de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen. 
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Artikel 13 Aansprakelijkheid 
1. Buiten de overeengekomen of door de gebruiker 

gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen 
aanvaardt de gebruiker geen enkele 
aansprakelijkheid. 

2. Onverminderd in het vorige lid is de gebruiker 
alleen aansprakelijk voor directe schade.  

3. Nadat de wederpartij bekend is geworden met de 
door hem gelede schade, dient hij dit binnen zes 
weken bekend te maken aan de gebruiker. 

4. In afwijking van het vorige lid geld de termijn voor 
een consument 1 jaar. 

5. Indien de gebruiker zijn werkzaamheden of 
leveringen moet verrichten aan de hand van door of 
namens de wederpartij verstrekte documenten, is 
de gebruiker niet verantwoordelijk voor de inhoud, 
juistheid en volledigheid van deze documenten. 

6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan 
door vervuiling die zich bevindt in de te bewerken 
of te vervoeren grond. 

7. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan 
het werk als gevolg van de door de wederpartij in 
opdracht uitgevoerde werkzaamheden of verrichte 
leveringen. 

8. Alle schade, ontstaan aan machines, voertuigen en 
overige hulpmiddelen van de gebruiker die worden 
veroorzaakt door op het veld aanwezige 
voorwerpen, komen voor rekening van de 
wederpartij, indien de wederpartij de gebruiker niet 
voorafgaand op de hoogte heeft gesteld. 

9. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij 
kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie 
indien de schade is ontstaan door:  

 Door ondeskundige bewaring (opslag) van de 
geleverde zaken; 

 Door fouten, onvolledigheden, onvolkomenheden 
e.d. in de door of namens de wederpartij aan de 
gebruiker verstrekte of voorgeschreven informatie 
of zaken; 

 Door aanwijzingen of instructies van de wederpartij; 

 Door keuzes die de wederpartij ten aanzien van de 
te leveren zaken heeft gemaakt; 

 Doordat of namens de wederpartij werkzaamheden 
of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn 
uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming van de gebruiker. 
 
Artikel 14 Betaling 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen 
geschiedt de verhuur van materiaal aan particuliere 
huurders uitsluitend op basis van betaling van een 
waarborgsom per bank vooraf. 

2. Indien betaling op rekening is overeengekomen, 
dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na  

 
factuurdatum, tenzij schriftelijk anders wordt 
overeengekomen.  

3. Huurder is in verzuim indien hij niet binnen de 
overeenkomstige termijn heeft betaald.  

4. Alle redelijke gemaakte kosten, zowel gerechtelijke 
als buitengerechtelijke zullen worden verrekend 
met de vordering en zijn voor rekening van de 
huurder. 

5. Indien huurder in verzuim is, is gebruiker gerechtigd 
het dossier uit handen te geven aan een 
incassobureau.  
 
Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud 

1. De gebruiker behoudt het eigendom van de 
overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken 
tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn 
betalingsverplichting heeft voldaan. 

2. Zolang er op de geleverde zaken een 
eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de 
zaken niet op enige wijze verpanden. 

3. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk 
informeren indien derden aangeven eigendom- of 
overige rechten te hebben op de zaken waarop een 
eigendomsvoorbehoud rust. 

4. Wederpartij dient de zaken zolang het 
eigendomsvoorbehoud hierop rust, zorgvuldig en 
als identificeerbaar eigendom van de gebruiker te 
bewaren. 

5. De wederpartij moet zorg voor een zodanige 
bedrijf- inboedelverzekering dat de zaken die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde 
zijn meeverzekerd. 

6. Indien de wederpartij handelt in strijd met de 
bepalingen of de gebruiker een beroep doet op het 
eigendomsvoorbehoud, is de gebruiker te allen 
tijden bevoegd het terrein van de wederpartij te 
betreden en onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken terug te nemen. 

7. Bovenstaand artikel geldt onverminderd wanneer 
de gebruiker recht heeft op schadevergoeding, 
gederfde winst en rente. De overeenkomst kan 
zonder nadere ingebrekestelling, schriftelijk 
ontbonden worden. 

8. Indien wederpartij enige betalingsverplichting heeft 
aan van de Wolfshaar BV geldt dit 
eigendomsvoorbehoud tot aan alle 
betalingsverplichtingen is voldaan. 
 
Artikel 16 Overmacht 

1. Bij overmacht aan de zijde van de gebruiker of de 
wederpartij, heeft de gebruiker het recht de 
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te 
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ontbinden of de nakoming op te schorten zonder 
verplicht te zijn een schadevergoeding uit te keren. 

2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker 
wordt verstaan: een niet toerekenbare 
tekortkoming van de gebruiker, door hem 
ingeschakelde derden, leveranciers of overige 
zwaarwegende redenen. 

3. Indien de overmachtsituatie intreedt als de 
overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de 
wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen tegen 
de gebruiker tot dat moment nakomen. 
 
Artikel 17 Annulering, opschorting 

1. Indien de wederpartij de overeenkomst 
voorafgaand of tijdens de uitvoering daarvan wil 
annuleren, is hij aan de gebruiker een door de 
gebruiker nader te bepalen schadevergoeding 
verschuldigd. 

2. De schadevergoeding omvat de door gebruiker 
gemaakte kosten en zijn door de annulering 
geleden schade. 

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk en 
vrijwaart de gebruiker voor hieruit voortvloeiende 
aanspraken van derden. 

4. De gebruiker heeft het recht alle door de 
wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met 
de door wederpartij verschuldigde 
schadevergoeding. 

5. Bij opschorting van de wederpartij bij de uitvoering 
van de overeenkomst is de vergoeding voor alle op 
dat moment verrichte werkzaamheden en 
gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de 
gebruiker deze bij wederpartij in rekening brengen. 

6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de 
overeengekomen opschortingduur niet kan worden 
hervat, heeft de gebruiker het recht de 
overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan 
de wederpartij te ontbinden. 

7. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de 
overeengekomen opschortingduur wordt hervat, 
moet de wederpartij eventuele uit de hervatting 
voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden. 
 
 Artikel 19 Toepasselijk recht/ geschillen 

1. Het Nederlandse recht is te allen tijde van 
toepassing. 

2. Alle problemen die ontstaan naar aanleiding van de 
overeenkomst, worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de 
Verhuurder of een nader door de verhuurder 
aangewezen rechtbank in Nederland, onder 
toepassing van het Nederlands recht. 
 

Artikel 20 Faillissement, 
beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst 
zonder nadere ingebrekestelling door een 
schriftelijke verklaring aan de wederpartij te 
ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij: 

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een 
aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of 

handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens 
vermogen of delen ervan verliest. 

2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder 
altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) 
overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 
 
 
 
 


