BIJLAGE 1
Voorwaarden productleveranties Ter Horst Milieu B.V.
1.
DEFINITIES
1.1. Producten: alle (bulk)grondstoffen voor de bouw alsook voor
bijzondere toepassingen buiten de bouw, waaronder begrepen
doch niet beperkt tot (puin)granulaat, grind, grond en zand.
1.2. Levering “af bedrijf”: de levering vanaf het winwerktuig, de
verladingsinstallatie of het opslagterrein van Ter Horst.
1.3. Levering “franko werk”: de levering van producten op de met
Opdrachtgever overeengekomen en door Opdrachtgever
aangewezen plaats van lossing.
NB. Indien alleen wordt gesproken van levering dan wordt zowel
levering “franko werk” als levering “af bedrijf” bedoeld.
2.

TOEPASSELIJKHEID
De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige
voorwaarden wordt gecontracteerd stemt in met toepasselijkheid
van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en
Ter Horst.

3.
LEVERING
3.1. Als tijdstip van levering “af bedrijf” geldt het moment waarop het te
leveren product in het laadruim valt van het daartoe door of
namens Opdrachtgever tot beladen aangeboden transportmiddel
of, indien dat eerder is, het moment waarop Opdrachtgever de
levering heeft aanvaard of geacht wordt de levering te hebben
aanvaard.
3.2. Als tijdstip van levering “franko werk” geldt het moment waarop Ter
Horst de producten heeft gelost of, indien dit moment eerder is, op
het moment dat Opdrachtgever de levering heeft aanvaard of
geacht moet worden te hebben aanvaard.
Indien het voor Ter Horst niet mogelijk of moeilijk is de producten
te leveren op de door Opdrachtgever aangewezen plaats en/of het
tijdstip, is Ter Horst gerechtigd de producten te leveren op de
dichtstbijzijnde voor Ter Horst bereikbare plaats. Ter Horst is
nimmer verplicht de producten verder te vervoeren dan tot waar
het transportmiddel van Ter Horst op normale wijze kan komen.
Ter Horst is gerechtigd alle schade die zij lijdt vanwege het niet op
de overeengekomen plaats en/of het tijdstip kunnen lossen op
Opdrachtgever te verhalen.
3.3. Vanaf het tijdstip van levering is het geleverde voor rekening en
risico van Opdrachtgever.
3.4. Levering van de producten door Ter Horst geschiedt onder
eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van
vorderingen tot betaling van alle door Ter Horst aan Opdrachtgever
krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren producten
alsmede terzake van vorderingen wegens het tekortschieten van
Opdrachtgever in de nakoming van deze overeenkomsten.
3.5. Opdrachtgever is verplicht de producten af te nemen binnen de
daartoe in de overeenkomst genoemde leverings- en/of
afroeptermijnen. Ter Horst is, indien naar haar oordeel
Opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, gerechtigd alsnog
een termijn te noemen, binnen welke Opdrachtgever verplicht is de
producten of een deel van de producten af te nemen.
3.6. Indien Opdrachtgever de producten met in achtneming van het
bovenstaande niet tijdig heeft afgenomen dan zal Opdrachtgever
van rechtswege in verzuim zijn. Ter Horst heeft, naast de andere
rechten welke alsdan krachtens de wet voor haar uit het verzuim
van Opdrachtgever voortvloeien, het recht om zonder enige
rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet
uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden.
3.7. Bij levering wordt de geleverde hoeveelheid bepaald door weging.
Een bij levering van de producten behorende weegbon geldt als
een voor partijen bindende vaststelling van de geleverde
hoeveelheid, tenzij onomstotelijk komt vast te staan dat een
andere hoeveelheid is geleverd dan op bedoeld document is
vermeld. In dat geval wordt deze werkelijke hoeveelheid aan
Opdrachtgever gefactureerd.
3.8. Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald dienen
reclames ten aanzien van de hoeveelheid van het geleverde

terstond na de ontvangst van de weegbon door Opdrachtgever c.q.
vervoerder kenbaar te worden gemaakt.
4.
HOEDANIGHEID
4.1. Indien en voor zover de hoedanigheid van de producten niet
uitdrukkelijk is overeengekomen kan Opdrachtgever slechts
aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met
hetgeen in de handel in het betrokken product normaal en
gebruikelijk is.
4.2. Bij levering “af bedrijf” is Opdrachtgever gerechtigd vóór het
moment dat de vrachtauto het opslagterrein van Ter Horst heeft
verlaten en vóór het moment dat de weegbon of soortgelijk
document aan de chauffeur is overhandigd het geleverde op
hoedanigheid te inspecteren en ter zake van eventueel bij deze
inspectie geconstateerde gebreken te reclameren, bij gebreke
waarvan het recht om te reclameren komt te vervallen en de
Opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard.
4.3. In geval van levering “franko werk” dient de inspectie te worden
uitgevoerd vóórdat vermenging van de geleverde producten met
materiaal van andere herkomst of samenstelling of verwerking van
de producten heeft plaatsgevonden. De inspectie en het
reclameren naar aanleiding van de inspectie dient te geschieden
terstond na lossing, bij gebreke waarvan het recht om te
reclameren komt te vervallen en de Opdrachtgever geacht wordt
het geleverde te hebben aanvaard.
4.4. Indien Ter Horst de bezwaren van de Opdrachtgever gegrond acht
kan Ter Horst, naar keuze:
a. de overeenkomst ontbinden, waarna het geleverde ter vrije
beschikking van Ter Horst staat en deze gehouden is aan
Opdrachtgever een schadevergoeding te betalen die beperkt blijft
tot de door Opdrachtgever tevergeefs gemaakte vrachtkosten.
b. dat deel van het geleverde ten aanzien waarvan de bezwaren
gegrond werden geacht vervangen door producten die wel voldoen
aan de overeengekomen hoedanigheid.
c. de koopprijs voor het geleverde verminderen overeenkomstig
dat deel van het geleverde met betrekking tot welk de bezwaren
gegrond werden geacht.
Ter Horst is tot geen enkele andere of verdergaande verplichting
en/of schadevergoeding gehouden.
5.
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5.3.

5.4.

AANSPRAKELIJKHEID
Onverminderd de in de Algemene Leveringsvoorwaarden van Ter
Horst Milieu BV overeengekomen algemene beperkingen in de
aansprakelijkheid gelden de volgende specifieke beperkingen in de
aansprakelijkheid van Ter Horst met betrekking tot de levering van
producten:
Ter Horst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
veiligheid van het voertuig dat door Opdrachtgever ter belading
wordt aangeboden en voor het vervoer in verband met of als
gevolg van de belading van het voertuig, ook indien de belading
geacht zou moeten worden (deels) door Ter Horst te zijn geschied.
Opdrachtgever vrijwaart Ter Horst voor alle aanspraken welke
derden, waaronder begrepen de vervoerder, ter zake van de
belading en het vervoer jegens Ter Horst geldend willen of zullen
maken.
Gelijke uitsluiting en gelijke vrijwaring geldt voor eventuele boetes
die overheidsinstanties jegens Ter Horst in verband met onjuiste
belading zullen of willen heffen.
Elke aansprakelijkheid van Ter Horst jegens Opdrachtgever vervalt
wanneer de aan Opdrachtgever geleverde producten met andere
producten zijn vermengd, de producten zijn verwerkt of
(anderszins) niet meer identificeerbaar zijn.
De aansprakelijkheid van Ter Horst is beperkt tot vergoeding van
directe schade in verband met gebreken in het geleverde, met als
maximum de verzekerde waarde of de factuurwaarde van dat deel
dat betrekking heeft op het gebrekkige product.
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