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Artikel 1. Definities  
Reimert Reimert Groep B.V. en/of vennootschappen 

waarvan Reimert Groep B.V. middellijk of 
onmiddellijk bestuurder en/of aandeelhouder 
is. 

Opdrachtgever: De opdrachtgever van Reimert. 
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf.  
Werk: het door Reimert aan Opdrachtgever op te 

leveren werk, zijnde het resultaat van 
ontwerpwerkzaamheden en/of het verrichten 
van diensten en/of het tot stand brengen van 
een werk en/of de levering van zaken. 

Partijen: Reimert en Opdrachtgever. 
Principaal: de opdrachtgever van Opdrachtgever. 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Reimert en 

Opdrachtgever. 
Bestek: de omschrijving van het Werk, inclusief 

bijbehorende tekeningen, de voor het Werk 
geldende voorwaarden, de nota van 
inlichtingen en het proces-verbaal van 
aanwijzing.   

Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden 
Reimert Groep B.V.  

Specifieke voorwaarden: specifieke voorwaarden die 
naast de Voorwaarden van toepassing zijn 
op de Overeenkomst, zoals UAV 2012 en 
UAV-GC 2005. 

Schriftelijk: door middel van een door Partijen 
ondertekend document, een brief, fax of e-
mailbericht. 

  
Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden 
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
opdrachten en Overeenkomsten ter zake het door Reimert (op) 
te leveren Werk.   
2.2 Andersluidende voorwaarden zijn niet van toepassing. 
2.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van 
de Voorwaarden of de Overeenkomst laat de toepasselijkheid 
van de overige bepalingen onverlet. Nietige of vernietigde 
bepalingen worden vervangen door bepalingen die de strekking 
van die nietige of vernietigde bepalingen zo goed mogelijk 
benaderen.  
2.4 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien 
deze schriftelijk zijn overeengekomen.  
2.5 Bij tegenstrijdigheden tussen de Overeenkomst, de 
Voorwaarden en/of Specifieke voorwaarden, geldt de volgende 
rangorde waarbij geldt dat de inhoud van eerdergenoemde 
documenten prevaleert boven de inhoud van later genoemde 
documenten: 
1. de Overeenkomst; 
2. het Bestek; 
3. de Voorwaarden; 

4. de Specifieke voorwaarden.  
 
Artikel 3. Offerte & totstandkoming Overeenkomst  
3.1 De Overeenkomst komt alleen tot stand indien deze 
schriftelijk is aangegaan door een persoon die bevoegd is 
Reimert te vertegenwoordigen, Reimert een opdracht van 
Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt en/of Reimert met de 
uitvoering daarvan aanvangt.  
3.2 Offertes van Reimert hebben een geldingsduur van 30 
dagen na de offertedatum. Reimert is gerechtigd een offerte in 
te trekken, te wijzigen en/of te vervangen, ook nadat deze is 
aanvaard.  
3.3 Kennelijke (schrijf)fouten en/of vergissingen op de 
website(s) en/of in de aanbiedingen en prijslijsten van Reimert 
binden Reimert niet.  
3.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan informatie 
die door leveranciers van Reimert wordt verstrekt of informatie 
die op de website(s) en/of in de aanbiedingen van Reimert en/of 
haar leveranciers wordt vermeld. Dit geldt ook voor aan 
Opdrachtgever getoonde of ter beschikking gestelde 
proefmodellen, foto's en/of monsters. Uitsluitend indien in de 
Overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen naar tekeningen, 
(verkoop)brochures, maquettes en 'artist impressions' en 
dergelijke en Partijen deze hebben ondertekend, kan 
Opdrachtgever hieraan rechten ontlenen. Indien 
laatstgenoemde documenten en zaken enerzijds en de 
Overeenkomst en/of de Voorwaarden en/of de Specifieke 
voorwaarden anderzijds onderling tegenstrijdige bepalingen 
bevatten, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst, de 
Voorwaarden en/of de Specifieke voorwaarden.  
 
Artikel 4. Duur, opschorting en einde Overeenkomst & 
recht op verrekening 
4.1 De Overeenkomst geldt voor de tussen Partijen 
overeengekomen duur en eindigt op het moment van voltooiing 
van de Opdracht. 
4.2 Opdrachtgever doet afstand van zijn/haar recht op 
verrekening met vorderingen op Opdrachtgever en zijn/haar 
eventuele opschortingsrecht en retentierecht.  
4.3 Reimert kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling 
met onmiddellijke ingang beëindigen of de nakoming ervan 
opschorten indien (a) Opdrachtgever surséance van betaling 
wordt verleend en/of (b) Opdrachtgever in staat van 
faillissement wordt verklaard en/of (c) Opdrachtgever haar 
crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt en/of (d) 
Opdrachtgever door beslaglegging, onder curatele stelling, de 
toepassing van de Wet Schuldsaneringsregeling Natuurlijke 
Personen (WSNP) of anderszins de beschikkingsbevoegdheid 
over zijn/haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en/of (e) 
Opdrachtgever overlijdt en/of (f) de onderneming van 
Opdrachtgever wordt stilgelegd, geliquideerd of beëindigd 
anders dan ten behoeve van een reconstructie of 
samenvoeging van ondernemingen en/of (g) Opdrachtgever 

handelt in strijd met de Overeenkomst, de Voorwaarden of de 
Specifieke voorwaarden of er naar het oordeel van Reimert 
goede gronden zijn om te vrezen dat Opdrachtgever in strijd 
daarmee zal handelen en/of (h) zaken niet leverbaar blijken te 
zijn. 
4.4 In geval van beëindiging van de Overeenkomst of een 
opschorting van de daaruit voortvloeiende verplichtingen van 
Opdrachtgever op grond van artikel 4.3 is Reimert niet verplicht 
tot schadevergoeding. Eventuele vorderingen op 
Opdrachtgever zijn in dat geval direct opeisbaar.  
 
Artikel 5. Prijs 
5.1 Door Reimert opgegeven prijzen en uurtarieven zijn 
exclusief (a) BTW en heffingen van overheidsinstanties en 
private wegbeheerders, zoals milieuontheffingen, 
aslastontheffingen en tol, (b) verzend-, vervoer-, export-, 
import-, verzekerings-, laad-, transport-, parkeer-, verpakkings- 
en administratiekosten, toeslagen, zoals brandstoftoeslagen, 
eventuele licentiekosten en kosten van opslag, verwerking en 
verwijdering van afvalstoffen, en (c) de kosten van het 
schoonhouden van wegen naar en/of op de laad- en/of 
loslocatie. 
5.2 Geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op 
onder meer valutakoersen, prijzen van leveranciers, 
loonkosten, brandstof- en energieprijzen, accijnzen, 
belastingen, invoerrechten, heffingen en overige 
prijsbepalende factoren. Reimert is gerechtigd genoemde 
prijzen en uurtarieven eenzijdig te verhogen indien (a) één of 
meerdere kostprijsbepalende factoren wijzigen en/of (b) 
Opdrachtgever de oorspronkelijk overeengekomen en/of 
toegezonden specificaties en bescheiden dan wel instructies 
wijzigt en/of (c) indien (de uitvoering van) het Werk dient te 
worden gewijzigd op basis van aanvullende of gewijzigde eisen 
van overheidsinstanties en/of zelfstandige bestuursorganen 
en/of vergunninghouders en overige derden waardoor Reimert 
meer werkzaamheden dient te verrichten dan Reimert bij het 
aangaan van de Overeenkomst kon voorzien. 
5.3 In geval van levering van zaken zijn de door Reimert en/of 
haar leveranciers opgegeven prijzen gebaseerd op levering af-
fabriek (Ex Works) conform Incoterms. Onder "fabriek" wordt 
verstaan het bedrijfsterrein van Reimert en/of haar leveranciers.  
5.4 In geval van levering van zand, grond, grind en/of granulaat 
wordt de vrachtprijs op basis van een volle vracht in rekening 
gebracht, ook indien de door Reimert in te zetten voertuigen 
gedeeltelijk zijn beladen.  
5.5 Indien sprake is van aanneming van werk en bij het sluiten 
van de Overeenkomst slechts een richtprijs is bepaald, is artikel 
7:752 lid 2 en lid 3 BW niet van toepassing.  
5.5 Reimert is gerechtigd haar prijzen te verhogen met de 
inflatiecorrectie conform een door Reimert te bepalen 
prijsindex. Voorts is Reimert gerechtigd haar prijzen te 
verhogen in geval van situaties van overmacht als bedoeld in 
artikel 18.6.  
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Artikel 6. Betaling 
6.1 Facturen van Reimert worden betaald binnen 30 dagen na 
de factuurdatum dan wel conform het in de Overeenkomst 
vermelde betalingsschema, op een door Reimert aan te geven 
wijze, in Euro’s en zonder opschorting, aftrek of verrekening 
met een vordering die Opdrachtgever op Reimert heeft of 
meent te hebben.  
6.2 In geval van levering van zaken geschiedt betaling uiterlijk 
bij aflevering van de betreffende zaken. Reimert is gerechtigd 
een door haar te bepalen voorschot in rekening te brengen. 
Voorschotfacturen worden in afwijking van artikel 6.1 per 
omgaande, doch in ieder geval vóór levering betaald.  
6.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is Reimert 
gerechtigd om aanspraak te maken op een vergoeding van de 
wettelijke handelsrente en een vergoeding van de 
buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 15% van de 
hoofdsom met rente met een minimum van € 500. 
6.4 Indien de in artikel 4.3 genoemde omstandigheden zich 
voordoen, zijn de vorderingen van Reimert op Opdrachtgever 
direct opeisbaar.  
6.5 Reimert bepaalt zelf op welke openstaande vordering een 
van Opdrachtgever ontvangen betaling in mindering wordt 
gebracht.  
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Alle door Reimert (op)geleverde en nog (op) te leveren 
zaken en Werken blijven uitsluitend eigendom van Reimert 
totdat Opdrachtgever alle vorderingen die Reimert op 
Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval 
de vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig 
heeft voldaan.  
7.2 Zolang de eigendom van de in artikel 7.1 genoemde zaken 
en Werken niet op Opdrachtgever is overgegaan is 
Opdrachtgever niet bevoegd (a) de onder het eigendomsrecht 
vallende zaken te verkopen, te verhuren, te verpanden, of op 
enige andere wijze te bezwaren c.q. enig ander recht daarop 
aan derden te verlenen of genoemde zaken ten behoeve van 
derden te gebruiken en (b) de onder voorbehoud verleende c.q. 
overgedragen (gebruiks)rechten en licenties te bezwaren of ten 
behoeve van derden te gebruiken.  
7.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zorgvuldig en als 
herkenbaar eigendom van Reimert te bewaren. 
7.4 Opdrachtgever verricht al hetgeen noodzakelijk is om de 
eigendomsrechten van Reimert veilig te stellen. Indien derden 
(te kennen geven) beslag (te willen) leggen op genoemde 
zaken is Opdrachtgever verplicht Reimert hiervan per 
omgaande op de hoogte te stellen.  
7.5 Opdrachtgever is verplicht de onder het 
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen 
brand, ontploffings- en waterschade en diefstal en zal Reimert 
op eerste verzoek inzage geven in de verzekeringspolis en –

voorwaarden. In geval van schade en/of verlies van genoemde 
zaken is Reimert gerechtigd tot een eventuele uitkering van de 
verzekeraar. De vordering van Opdrachtgever tot betaling van 
genoemde uitkering wordt voor dat geval geacht te zijn 
gecedeerd aan Reimert, waarbij de Overeenkomst en de 
Voorwaarden als akte van cessie hebben te gelden. 
Opdrachtgever zal de verzekeraar in dat geval mededeling 
doen van deze cessie en de verzekeraar instrueren genoemde 
uitkering rechtstreeks aan Reimert te betalen.  
7.6 Reimert is gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud 
vallende zaken en Werken terug te nemen indien 
Opdrachtgever (a) de in artikel 7.1 genoemde vorderingen niet 
voldoet of (b) in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te 
gaan verkeren. Voor het geval Reimert haar eigendomsrechten 
wenst uit te oefenen, geeft Opdrachtgever Reimert of door 
Reimert aan te wijzen derden bij voorbaat onvoorwaardelijk 
toestemming om al die plaatsen te betreden waar de 
eigendommen van Reimert zich bevinden en deze terug te 
nemen.  
 
Artikel 8. (Op)levering 
8.1 Indien de Overeenkomst uitsluitend voorziet in de levering 
van zaken, geschiedt de levering op een door Reimert te 
bepalen wijze. 
8.2 Vanaf het moment van levering zijn zaken voor risico van 
Opdrachtgever. Op het moment dat Opdrachtgever weigert 
door Reimert te leveren zaken af te nemen en/of de levering op 
het door Opdrachtgever opgegeven adres onmogelijk is, heeft 
dat moment als moment van risico-overgang te gelden.  
Reimert is gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van 
Opdrachtgever op te slaan en - indien Opdrachtgever deze 
zaken niet alsnog per omgaande afneemt - aan derden te 
verkopen of te vernietigen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor 
de hiermee samenhangende schade.  
8.3 Opdrachtgever zorgt ervoor dat de leveringslocatie geschikt 
is voor de aflevering van zaken. In geval van de levering van 
bouwstoffen, zoals zand, grond, puin, cement, grind en/of 
granulaat en/of de levering van bestratingsmateriaal, 
dakpannen en/of beton- of giboblokken dient de loslocatie een 
volledig vlakke ondergrond te hebben en een voldoende ruime 
oppervlakte te hebben, zodat (a) het kippen van voertuigen op 
een veilige wijze kan plaatsvinden en/of (b) genoemde zaken 
op een vlakke ondergrond kunnen worden gelost en niet 
behoeven te worden gestapeld. Bouwstoffen worden los 
gestort. Indien bouwstoffen met een knijperauto moeten worden 
gelost, brengt Reimert de hiermee samenhangende kosten op 
basis van de door Reimert gehanteerde actuele tarieven bij 
Opdrachtgever in rekening.  
8.4 Voor zover van toepassing worden de in artikel 8.3 
genoemde zaken in volle pakken geleverd. Indien een 
verpakking moet worden aangepast c.q. minder zaken worden 
geleverd dan een vol pak bevat, brengt Reimert 
deelpakketkosten in rekening. 

8.5 Door Opdrachtgever niet gebruikte bouwstoffen of zaken 
worden niet retour genomen, tenzij anders bepaald door 
Reimert.  
8.6 Door Reimert opgegeven termijnen voor (op)levering zijn 
indicatief en niet fataal. Overschrijding van deze termijnen geeft 
Opdrachtgever geen recht op ontbinding van de Overeenkomst, 
opschorting van zijn/haar daaruit voortvloeiende verplichtingen 
en/of schadevergoeding.  
8.7 Reimert is gerechtigd zaken in gedeelten te leveren en een 
Werk in gedeelten op te leveren. 
8.8 Reimert is gerechtigd de samenstelling en de inhoud van 
het Werk eenzijdig ten gunste van Opdrachtgever te wijzigen.  
8.9 Indien de termijn waarbinnen het Werk wordt opgeleverd is 
uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder een werkdag 
verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of 
ter plaatse van het Werk erkende of door de overheid of op 
basis van de CAO voor de Bouwnijverheid voorgeschreven 
rust- of feestdag, vakantiedag of een andere, niet individuele 
vrije dag.  
8.10 In geval van een overschrijding van de overeengekomen 
bouwtijd als gevolg van onwerkbare werkdagen heeft Reimert 
recht op verlenging van de bouwtijd met het aantal onwerkbare 
werkdagen. Een werkdag wordt als onwerkbaar beschouwd 
indien daarop als gevolg van niet aan Reimert toerekenbare 
omstandigheden gedurende 4 uur niet kan worden gewerkt.  
 
Artikel 9. Onderzoek, keuringen & reclames  
9.1 Opdrachtgever dient op het moment van (op)levering te 
onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde 
en/of het Werk aan de Overeenkomst voldoet. Zichtbare 
gebreken, tekorten en afwijkingen dienen binnen 14 dagen na 
(op)levering schriftelijk en gemotiveerd bij Reimert te worden 
gemeld. Gebreken die ten tijde van de (op)levering 
redelijkerwijs niet door Opdrachtgever konden worden 
geconstateerd, dienen terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen 
na de ontdekking ervan schriftelijk en gemotiveerd bij Reimert 
te worden gemeld.  
9.2 In geval van de levering van de in artikel 8.3 genoemde 
bouwstoffen en zaken dient Opdrachtgever direct bij aflevering 
te controleren of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde 
aan de Overeenkomst voldoet. Door de acceptatie ervan wordt 
Opdrachtgever geacht te hebben erkend dat Reimert conform 
de Overeenkomst heeft geleverd.  
9.3 Hout, staal of gebakken materialen, zoals dakpannen, 
klinkers en tegels, zijn producten die nimmer helemaal identiek 
zijn en door onder meer het productieproces niet vormvast zijn. 
Opdrachtgever aanvaardt dat deze materialen kunnen afwijken 
van door Reimert getoonde modellen en monsters. 
Betonmateriaal kan kalkuitbloei vertonen door de reactie tussen 
cement en water. Dit is inherent aan het materiaal. Genoemde 
afwijkingen leveren geen tekortkoming zijdens Reimert op en 
leiden er niet toe dat Reimert aansprakelijk is voor eventuele 
hiermee samenhangende schade.  
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9.4 De kwaliteit van door Reimert geleverde bouwstoffen en 
zaken die reeds zijn verwerkt, kan nimmer aanleiding zijn tot 
een klacht. Door de verwerking ervan wordt Opdrachtgever 
geacht te hebben erkend dat Reimert conform de 
Overeenkomst heeft geleverd.  
9.5 Afwijkingen in eigenschappen van zaken die binnen de in 
de branche aanvaarde marges vallen en/of technisch 
onvermijdelijk zijn en/of verschillen tussen het werkelijke en het 
door Reimert opgegeven gewicht van zaken van minder dan 10 
% leveren geen gebrek op.  
9.6 Opdrachtgever draagt alle kosten die zijn verbonden aan de 
keuring en oplevering van de door Reimert (op) te leveren 
zaken en Werken.  
9.7 Bij overschrijding van de in artikel 9 genoemde termijnen 
vervallen alle aanspraken van Opdrachtgever jegens Reimert.  
 
Artikel 10. Meerwerk, wijzigingen, (deel)annulering & 
wacht- en stagnatie-uren 
10.1 Indien Reimert werkzaamheden verricht die buiten de 
inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden 
vallen, dan worden deze werkzaamheden na de afronding 
ervan door Opdrachtgever op basis van de door Reimert voor 
deze werkzaamheden gehanteerde tarieven vergoed.  
10.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden als 
bedoeld in artikel 10.1 het tijdstip van (op)levering door Reimert 
kan worden beïnvloed.  
10.3 Wacht- en stagnatie-uren die niet zijn veroorzaakt door 
Reimert zijn niet in de in artikel 5 genoemde prijs inbegrepen en 
dienen door Opdrachtgever op basis van de Reimert 
gehanteerde wacht- en stilstandstarieven te worden vergoed.   
 
Artikel 11. (Op)leveringsdatum 
11.1 Indien de overeengekomen (op)leveringsdatum wordt 
overschreden als gevolg van omstandigheden die niet aan 
Reimert kunnen worden toegerekend, heeft Reimert recht op 
(a) een verlenging van de termijn waarbinnen het Werk moet 
worden (op)geleverd en (b) een aanvullende vergoeding op 
basis van de door Reimert gehanteerde tarieven voor de 
uitvoering van het Werk. Reimert heeft dit recht ook indien 
Principaal daar niet mee in mocht stemmen.  
11.2 Eventueel door Reimert verschuldigde boetes of kortingen 
wegens een aan Reimert toerekenbare overschrijding van de 
overeengekomen (op)leveringsdatum zijn enkel aan 
Opdrachtgever verschuldigd indien Principaal jegens 
Opdrachtgever aanspraak maakt op genoemde boetes of 
kortingen en deze daadwerkelijk door Opdrachtgever aan 
Principaal worden betaald.  
 
Artikel 12. Garantie 
 
12.1 Reimert verstrekt uitsluitend de in de Overeenkomst 
vermelde garantie. Indien de leverancier van Reimert een 

afwijkende garantie verstrekt, is laatstgenoemde garantie van 
toepassing.  
12.2 Reimert verstrekt geen garantie op restpartijen en 
aanbiedingen.  
 
Artikel 13. Werktijden 
13.1 Reimert verricht geen werkzaamheden gedurende de 
avond en nacht, op zaterdag, zondag of op algemeen erkende 
feestdagen, tenzij anders overeengekomen.  
13.2 Reimert is gerechtigd af te wijken van de door 
Opdrachtgever voorgeschreven werktijden.  
 
Artikel 14. Werkterrein 
14.1 Opdrachtgever stelt Reimert voor eigen rekening en risico 
een deugdelijk en veilig werkterrein met voldoende werk- en 
opslagruimte ter beschikking dat voldoende bereik-, berijd- en 
begaanbaar is voor de door Reimert in te zetten personen, 
voertuigen, machines en materialen.  
14.2 Opdrachtgever zorgt voor de beschikbaarheid van (a) 
drinkwater en elektriciteit, (b) voldoende 
aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines en 
gereedschappen, verlichting en verwarming en (c) 
toiletvoorzieningen.  
 
Artikel 15. Vergunningen, toestemmingen, belastingen, 
invoer- en uitvoerrechten 
15.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen van 
de voor de uitvoering van het Werk vereiste vergunningen en 
toestemmingen en het doen van de noodzakelijke meldingen bij 
de betreffende instanties. De hiermee samenhangende kosten 
zijn voor rekening van Opdrachtgever.  
15.2 Opdrachtgever voldoet alle met betrekking tot de 
uitvoering van het Werk en/of de levering van zaken 
verschuldigde belastingen, invoer- en uitvoerrechten, heffingen 
en overige lasten.  
 
Artikel 16. Vrijgekomen grond en vervuiling 
16.1 Het opruimen en afvoeren van tijdens de uitvoering van 
het Werk vrijgekomen grond en/of vervuilde grond, vervuild 
water en overige vervuiling en het treffen van voorzieningen om 
een verspreiding van vervuiling te voorkomen of te beperken 
behoort niet tot het Werk.  
16.2 Schade en kosten als gevolg van stagnatie van het Werk 
door de aanwezigheid van vervuilde grond, vervuild 
grondwater, en overige vervuiling, waaronder schade aan 
eigendommen van Reimert en derden, alsmede schade aan het 
Werk, komen voor rekening van Opdrachtgever. 
Opdrachtgever vrijwaart Reimert tegen eventuele aanspraken 
van derden en door derden opgelegde boetes ter zake.   
 
Artikel 17. Ondergrondse situatie 
17.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele 
noodzakelijke omleggingen van in de grond aanwezige kabels 

en leidingen en het voeren van onderhandelingen en het sluiten 
van overeenkomsten ter zake met de eigenaren van genoemde 
kabels en leidingen en eigenaren van percelen waarin 
genoemde kabels en leidingen zich bevinden en de eventuele 
verwijdering van obstakels.  
17.2 Opdrachtgever voorziet Reimert van alle mogelijke 
informatie met betrekking tot aanwezige kabels, leidingen, 
obstakels en de bodemgesteldheid ter plaatse van het Werk.  
17.3 Schade en kosten als gevolg van stagnatie van het Werk 
door de confrontatie met voor Reimert niet kenbare kabels, 
leidingen en obstakels of verschillen tussen de werkelijke 
bodemgesteldheid en de door Opdrachtgever ter zake 
verstrekte informatie zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
Opdrachtgever vrijwaart Reimert tegen eventuele aanspraken 
van derden en door derden opgelegde boetes ter zake.   
 
Artikel 18. Aansprakelijkheid & Overmacht 
18.1 In situaties waarin Opdrachtgever jegens Reimert recht 
heeft op schadevergoeding, geldt dat Reimert voor niet meer 
aansprakelijk is dan voor directe, aantoonbare en werkelijk 
geleden schade. Reimert is niet aansprakelijk voor indirecte 
schade en gevolgschade, waaronder gederfde winst, 
vermogensschade, verminderde goodwill, schade door 
bedrijfsstagnatie en door derden geleden schade.  
18.2 Reimert is voorts niet aansprakelijk voor: 
a.  schade en kosten als gevolg van oneigenlijk, onzorgvuldig 

en ondeskundig gebruik van het door Reimert opgeleverde 
Werk en/of door Reimert geleverde zaken en de niet-
naleving van onderhouds- en gebruiksvoorschriften met 
betrekking tot het Werk en/of genoemde zaken;  

b. schade en kosten als gevolg van een niet aan Reimert toe 
te rekenen uitloop van de werkzaamheden van Reimert; 

c.  schade als gevolg van foutieve inlichtingen en/of adviezen 
van Opdrachtgever;  

d.  schade veroorzaakt door zaken die Opdrachtgever aan 
Reimert ter beschikking heeft gesteld of aan Reimert heeft 
voorgeschreven; 

e.  schade aan zaken van Opdrachtgever; 
f. schades aan kabels en leidingen waarvan de ligging 

Reimert niet bekend is en die tevoren niet getraceerd zijn 
alsmede hieruit voortvloeiende gevolg- en 
vertragingsschade; 

g. schade door verzakkingen en/of hei- en/of trilschade, 
alsmede hieruit voortvloeiende gevolg- en 
vertragingsschade; 

h schade aan wegen, trottoirs en andere infrastructurele 
voorzieningen; 

i.  schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van obstakels, 
alsmede hieruit voortvloeiende gevolg- en 
vertragingsschade; 

j. schade als gevolg van vrijgekomen vervuilde grond, 
vervuild grondwater, en overige vervuiling; 
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k. schade als gevolg van de inzet van door Reimert aan 
Opdrachtgever verhuurde of anderszins ter beschikking 
gestelde voertuigen, kranen, machines en materialen.  

18.3 Indien op Reimert enige aansprakelijkheid rust, is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende 
geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Reimert 
wordt uitbetaald. Indien geen uitkering krachtens die 
verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 
een maximum van € 25.000.  
18.4 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt 
de verjaringstermijn voor vorderingen en verweren van 
Opdrachtgever jegens Reimert 1 jaar.  
18.5 Reimert is in geen geval aansprakelijk in geval van 
overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan 
bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel, 
storingen in of beperkingen van de levering van energie, zaken 
en materialen, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, 
molest, vandalisme, mobilisatie, onlusten, oorlog, epidemieën, 
pandemieën, in- en uitvoerbeperkingen alsmede alle andere 
maatregelen van overheidswege en gewijzigde wetgeving die 
de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
belemmeren, vorst, storm, onwerkbaar weer, hitte, uitdroging, 
laagwater, hoogwater, overstromingen, iedere verhindering of 
tekortkoming van onderaannemers, hulppersonen en overige 
derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de 
Overeenkomst, wijziging van de algemene voorwaarden van 
genoemde derden, onderaannemers en hulppersonen, 
machinebreuk en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van voor 
de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke zaken. 
18.6 Reimert kan zich ook op overmacht beroepen indien de 
omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Reimert 
haar verplichtingen had moeten nakomen. 
18.7 In geval van overmacht kunnen Partijen de verplichtingen 
op grond van de Overeenkomst opschorten. Indien de 
overmacht langer duurt dan twee maanden, zijn Partijen 
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder 
schadeplichtig te zijn. Hetgeen op basis van de Overeenkomst 
is gepresteerd wordt in dat geval naar rato afgerekend.  
 
Artikel 19. Verzekeringen 
19.1 Voor zover sprake is van aanneming van werk, vallen de 
werkzaamheden van Reimert onder de dekking van de door 
Opdrachtgever of Principaal afgesloten CAR-verzekering. In de 
polis dient subrogatie van de vorderingen van Opdrachtgever 
of Principaal op Reimert te zijn uitgesloten.  
 
Artikel 20. Intellectuele eigendom 
20.1 Zaken en werkwijzen die in het kader van de uitvoering 
van de Overeenkomst door Reimert zijn ontwikkeld, blijven 
eigendom van Reimert. Alle intellectuele eigendomsrechten 
met betrekking tot genoemde zaken en werkwijzen berusten 
uitsluitend bij Reimert.  

20.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de naam Reimert 
en/of overige door Reimert gehanteerde handelsnamen en/of 
logo’s van Reimert voor commerciële doeleinden te gebruiken.  
 
Artikel 21. Geheimhouding 
22.1 Partijen zullen alle informatie die Partijen aan elkaar in het 
kader van de Overeenkomst verstrekken geheimhouden en niet 
aan derden bekend maken, met uitzondering van (a) adviseurs 
van Partijen, (b) rechters of arbiters, als dat nodig is ter 
onderbouwing van een vordering tegen een Partij, (c) de 
Belastingdienst of uitvoeringsorganen van de wettelijke sociale 
verzekeringsregelingen of andere overheidsinstanties indien 
deze om die informatie verzoeken en (d) derden die Partijen 
inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.  
 
Artikel 22. AVG/Privacy 
22.1 Partijen verwerken eventuele aan elkaar verstrekte 
persoonsgegevens uitsluitend ter uitvoering van de 
Overeenkomst en in overeenstemming met de ter zake 
geldende privacywetgeving, zoals de AVG en daarmee 
samenhangende wet- en regelgeving. Partijen informeren 
elkaar desgevraagd per omgaande over de wijze waarop zij aan 
deze wet- en regelgeving voldoen. 
22.2 Partijen treffen passende technische en organisatorische 
voorzieningen ter bescherming van data en persoonsgegevens 
die Partijen van elkaar ontvangen.  
22.3 Opdrachtgever garandeert dat alle data en 
persoonsgegevens die hij/zij aan Reimert ter beschikking stelt 
op een rechtmatige wijze zijn verkregen en geen inbreuk 
opleveren op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart 
Reimert tegen alle mogelijke aanspraken van derden ter zake.  
 
Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
23.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
23.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
worden naar keuze van Opdrachtgever beslecht door de 
bevoegde rechter te Lelystad of, indien sprake is van 
aanneming van werk, door de Raad voor Arbitrage in 
bouwgeschillen in overeenstemming met de meest recente 
statuten en procesreglementen van genoemde raad.  
 
Artikel 24. Opdrachtgever als Consument 
24.1 Op de Overeenkomst met een Opdrachtgever die 
Consument is, zijn de volgende artikelen van de Voorwaarden 
niet van toepassing: 3.4 eerste zin, 4.2, 4.3 sub g en sub h, 4.4, 
5.2 sub a en sub c, 6.1 (uitsluitend de zinsnede "zonder 
opschorting, aftrek of verrekening met een vordering die 
Opdrachtgever op Reimert heeft of meent te hebben"), 6.3, 8.6, 
18.1, 18.2 sub e, g, h, j en k en 23.2. 
 


