Algemene Voorwaarden Modulo
Béton Nederland B.V.
(versie juli 2012)
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
AV:
Opdrachtnemer:
Opdrachtgever:
Overeenkomst:
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2.

3.

4.
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deze algemene voorwaarden die van toepassing
zijn op en deel uitmaken van de overeenkomst;
Modulo Béton Nederland B.V. hierna te noemen
Modulo;
de wederpartij van opdrachtnemer, handelend
in de uitoefening van beroep of bedrijf;
de overeenkomst tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever tot het leveren van producten,
diensten en het uitvoeren van werken, waarop
de voorwaarden van toepassing zijn;

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten voor
milieustraten opgebouwd uit geprefabriceerde betonelementen,
waarbij Modulo als Opdrachtnemer optreedt, indien deze
bepalingen in de Aanbieding van Modulo of de met haar gesloten
Overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
De betreffende Overeenkomst is te beschouwen als een
overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel
12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.
Op de Aanbieding van Opdrachtnemer en de met haar gesloten
Overeenkomst zijn eveneens van toepassing de UAV1989
uitgegeven door CROW , tenzij in de door Modulo uitgebrachte
offerte anderszins wordt aangegeven. De opdrachtgever wordt
geacht de UAV met eventuele bijlagen te kennen. In geval van
tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en/of de UAV
prevaleren altijd de AV Modulo Béton Nederland B.V.
Indien er tussen onderdelen van de Overeenkomst, inclusief
bijlagen, strijdigheden bestaan, dient Opdrachtgever, zodra hij dit
heeft geconstateerd, Opdrachtnemer onverwijld hierop te wijzen.
Bij strijdigheden wordt de rangorde bepaald aan de hand van de
volgende regels:
- de Overeenkomst gaat vóór de specifiek voor het Werk
vervaardigde, in de Overeenkomst van toepassing verklaarde,
documenten;
- een specifiek voor het Werk vervaardigd document gaat vóór een
algemeen document;
- indien de versie en datum van het van toepassing zijnde
document niet nadrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst is
vastgelegd, gaat een nieuw document vóór een document van
eerdere datum;
- de Overeenkomst en de daarin genoemde specifiek voor het Werk
vervaardigde documenten gaan vóór deze Algemene voorwaarden;
Afwijkingen of aanvullingen op de hiervoor gespecificeerde
voorwaarden binden Opdrachtnemer uitsluitend voor zover deze
schriftelijk zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen
en/of aanvullingen blijven deze algemene voorwaarden van kracht.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.
Het Werk
Indien in de Aanbieding van Opdrachtnemer of de Overeenkomst
niet anders is gespecificeerd, omvat het Werk van Opdrachtnemer:
- het verzorgen van een tekening van de milieustraat met
hoofdmaten;
- ontwerp en constructieberekening van de geprefabriceerde
betonelementen;
- het verzorgen van constructieve gegevens over de
geprefabriceerde betonelementen, teneinde Opdrachtgever in
staat te stellen de beoordeling en goedkeuring van Bouw- en
Woningtoezicht te verkrijgen;
- het verzorgen van een uitvoeringsplan;
- voorafgaand aan de uitvoering, met Opdrachtgever een
bespreking van het uitvoeringsplan en een visuele opneming van
het bouwterrein teneinde de toegankelijkheid ervan, de

8.

9.

geschiktheid en bereikbaarheid voor transport en montage te
beoordelen ;
- het sluiten van een Constructie “All Risk” verzekering voor het Werk;
- uitzetten van de locatie van de milieustraat op basis van de door
Opdrachtgever op de bouwplaats aangegeven hoogtemaat en
plaatsaanduiding;
- het leveren en monteren van de betonelementen van de milieustraat,
alsmede van het daarop te monteren gegalvaniseerde hekwerk.
Opdrachtgever dient tijdig te zorgen voor:
- situatietekening bouwplaats op schaal;
- informatie over de in het werkterrein en de door het transport te
volgen wegen aanwezige beperkingen, obstakels, leidingen of kabels;
- het op de bouwplaats duidelijk markeren van het aanlegniveau en het
uitgangspunt voor het uitzetten;
- de voor aanleg, bouw en gebruik benodigde vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen;
- voor een normale en veilige bereikbaarheid van de bouwplaats met
truck met oplegger en mobiele telekraan en voor geschikte opstelplaats
mobiele telekraan naast de uit te voeren werken;
- voor voldoende draagkrachtige en van verontreinigingen ontdane
ondergrond, ontdaan van obstakels, uitgevlakt en voorzien van een
verdicht zandpakket;
- voor een deugdelijke afvoer van het regenwater, afkomstig van de
milieustraat;
- voor de bewegwijzering, de elektrische en verlichtingsinstallatie, de
ventilatie- en/of verwarmingsinstallatie, de waterinstallatie en de
brandblusinstallatie in of nabij de milieustraat.
De opdrachtgever, draagt conform UAV-1989, §5, lid 2 de
verantwoordelijkheid voor de functionele geschiktheid van de
bodemgesteldheid en is bij ongeschiktheid daarvan aansprakelijk
voor vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, schade
en of gebreken aan het Werk dan wel schade aan andere
goederen van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden.

Tijdsbepalingen
10. Opdrachtnemer doet zijn Aanbieding gestand gedurende 30 dagen na de
dag waarop de Aanbieding is gedateerd.
11. Voor het Werk geldt een onderhoudstermijn van zes maanden.
12. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren overeenkomstig de
daarin of de in de Aanbieding genoemde termijnen.
13. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van
de offerte geldende wet- en regelgeving.
Aannemingssom en betalingen
14. De in de Aanbieding van Opdrachtnemer of de met haar gesloten
Overeenkomst genoemde aannemingssom omvat het daarin
gespecificeerde Werk. De prijs is in euro´s en exclusief BTW. De prijs is
vast, indien de uitvoeringswerkzaamheden op de bouwplaats kunnen
aanvangen binnen 3 maanden na de datum van het sluiten van de
Overeenkomst en de uitvoeringswerkzaamheden ononderbroken kunnen
worden verricht.
Indien de aanvang van uitvoering later is dan hiervoor omschreven en/of
de uitvoeringswerkzaamheden door omstandigheden, waarvoor
Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is, onderbroken moeten worden,
zal op basis van deze gewijzigde omstandigheden de prijs worden
aangepast.
15. De aannemingssom is gebaseerd op de belastingen en heffingen, welke
redelijkerwijs bij Opdrachtnemer bekend kunnen zijn ten tijde van het
uitbrengen van haar Aanbieding. Mochten deze belastingen of heffingen
nadien blijken te zijn of worden gewijzigd, dan zijn de
kostenconsequenties daarvan voor rekening van Opdrachtgever.
16. Modulo is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of
krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de
tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die
van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever
schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te
verrichten werkzaamheden.

17. Modulo dient haar factuur per maand in, tenzij anders
overeengekomen. Het staat Modulo vrij voorschotfactuur te
zenden. Betaling van de (voorschot)factuur geschiedt binnen dertig
dagen na dagtekening. Indien Modulo, al dan niet na rappel, geen
betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd 1% rentevergoeding per
maand op de openstaande factuurbedrag in rekening te brengen en
worden in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in
deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen.
18. Vertragingen veroorzaakt door de opdrachtgever die kunnen leiden
tot het niet kunnen uitleveren van de Modulo elementen waardoor
Modulo kosten moet maken zullen aan de opdrachtgever worden
doorberekend en worden in mindering gebracht op verschuldigde
kosten.
Samenwerking met derden
19. Indien Modulo, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één
of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden
inschakelt, zal Modulo voor het door deze derden verrichte deel
van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover Modulo
deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door
deze derden aan Modulo te verstrekken gegevens.
Indien Modulo in het kader van de uitvoering van een haar
verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of
deskundigen inschakelt, zal Modulo voor het door deze derde(n)
verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die
derde jegens Modulo aansprakelijk is.
Gegevensverstrekking, gebruik van documenten
20. De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken
gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge
van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het
algemeen stagnatie buiten de schuld van Modulo komen voor
rekening van de opdrachtgever.
Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief
tekeningen) door Modulo geschiedt voor risico van de
opdrachtgever. De door Modulo vervaardigde rapporten, verslagen,
documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door
de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn
vervaardigd.
Toezicht
21. Indien de opdracht inhoudt dat Modulo toezicht houdt op de
uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht,
kan Modulo alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit
toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden.
Aansprakelijkheid
22. De aansprakelijkheid van Modulo onder de UAV is beperkt tot
(maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de
verzekeraar van Modulo wordt uitgekeerd.
Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van Modulo met betrekking
tot het verrichten van werkzaamheden beperkt is tot de aard en
omvang zoals bedoeld in het kader van de UAV tot de opdrachtsom
tot een maximum van € 1.000.000,=.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien
rapporten/documenten niet alleen door opdrachtgever zijn
gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen
is gesloten.
Geheimhouding en gebruik als referentie
23. De opdrachtgever en Modulo zullen alle door de één aan de ander
verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze
gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van
de opdracht. Modulo is gerechtigd de opdracht als referentie te
gebruiken.
Goedkeuring gegevens
24. Door Modulo aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden
documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen)
worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd
wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de
verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft
bericht.

