Algemene voorwaarden
Betontechniek Noord
Art. 1 – Definities
a. Aannemer: Betontechniek Noord BV
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Betontechniek Noord BV
c. Werk: datgene wat aannemer voor opdrachtgever verricht of realiseert conform de tussen beiden gesloten
overeenkomst.
Art. 2 – Toepasselijkheid
a. Op alle overeenkomsten van Betontechniek Noord zijn de Algemene voorwaarden van Olthof Groep BV van
toepassing, behoudens voorzover met de navolgende bepalingen daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken. De
navolgende bepalingen zijn aanvullend bedoeld ten opzichte van de eerdergenoemde algemene voorwaarden
van Olthof Groep BV.
b. Voorzover enige bepaling van de Algemene voorwaarden van Olthof Groep BV in strijd en onverenigbaar zou
zijn met de navolgende bepalingen, gaan de voorwaarden van Betontechniek Noord BV voor en blijft de
betreffende bepaling van de Algemene voorwaarden van Olthof Groep BV buiten toepassing.
c. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de
overige voorwaarden onverlet. Partijen worden geacht alsnog een wel rechtsgeldige bepaling overeen te komen
die qua inhoud en strekking zo nauw mogelijk aansluit bij die nietige of vernietigbare bepaling.
Art. 3 – Voorbereiding van de werk- en/of bouwplaats
a. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zodanige inrichting van de werk- en/of bouwplaats dat aannemer
de overeengekomen werkzaamheden op juiste wijze en zonder noemenswaardige extra werkzaamheden kan
uitvoeren.
b. Opdrachtgever dient er in het bijzonder voor zorg te dragen dat:
Omliggende bouwdelen en de omgeving van het werk afdoende zijn afgedekt teneinde verontreiniging te
voorkomen;
Zandbedding cq onderbaan en wapening minimaal 2 dagen voor uitvoering gereed zijn;
Zandbedding cq onderbaan goed verdicht (dat wil zeggen: conform standaard RAW-bepalingen) zijn;
Het werk op voor opdrachtgever afdoende wijze is voorzien van wapening, inclusief randfoam, plastic
onderfolie, afstandhouders en supportliggers, waarbij de minimale dekking van wapening 25 mm onder
het oppervlak dient te zijn;
Elektriciteit, stromend water, en voldoende verlichting aanwezig zijn;
Een rondom en over de gehele oppervlak van het werk duidelijk zichtbaar en werkbaar meterpeil is
aangegeven;
Zonodig afzettingen en verkeersmaatregelen zijn getroffen;
c. Opdrachtgever dient te verzorgen dat de locatie waar het werk wordt uitgevoerd afdoende wind- en waterdicht
is zodat het overeengekomen werk onder alle weersomstandigheden kan worden uitgevoerd.
d. Opdrachtgever dient te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het werk voor de betonauto’s en andere
door aannemer benodigde voertuigen, voor een opstelplek voor de pomp en wijst een afspoelplek aan voor alle
voertuigen.
e. Indien opdrachtgever een of meer van de hiervoor genoemde verplichtingen niet nakomt is aannemer
gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat hij aansprakelijk is voor de (vertragings)schade die daardoor
mogelijk ontstaat. Opdrachtgever is verplicht 50% van de overeengekomen prijs aan aannemer te voldoen.
Art. 4 – Uitvoering van de werkzaamheden
a. Vlinderwerk kan ’s nachts worden voortgezet. Opdrachtgever dient te zorgen voor een eventueel verplichte
vergunning voor mogelijke geluidsoverlast. Indien het werk desondanks op last van het bevoegd gezag wordt
stilgelegd is aannemer niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan, in het bijzonder niet voor achterblijvend en
non-conform resultaat van het werk en/of het niet voldoen aan overeengekomen kwaliteitseisen.
b. Opdrachtgever dient te zorgen voor afzetting of bewaking van het verse en nog niet uitgeharde beton.
Art. 5 – Aandachtspunten opdrachtgever na uitvoering van de werkzaamheden
a. Belasting van het werk is niet eerder mogelijk dan 28 dagen na de stortdatum.
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b. Bij betreden of gebruik van het werk voordat het volledig is afgerond en/of uitgehard kunnen gebreken ontstaan;
aannemer is daarvoor niet aansprakelijk.
Art. 6 – Bijzondere aandachtspunten bij aanleg van een pad of weg
a. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanwerken van de bermen en zijkanten van het pad.
b. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een onderbaan die aan weerszijden van het pad tenminste 1 meter
breder geprofileerd is in verband met de werkbreedte van de slipformpaver.
c. Het benodigde tasterkoord voor de slipformpaver staat op de linkerzijde van de rijrichting, 1 meter naast het
pad, op 50 cm hoogte vanaf de onderbaan. In deze ruimte mogen zich geen obstakels zoals bulten zand of lang
gras bevinden. Opdrachtgever draagt hiervoor zorg bij voorbereiding voor de werkzaamheden.
Art. 7 – Bijzondere (weers)omstandigheden
a. Als de storting van beton en/of de aangenomen werkzaamheden (deels) in de buitenlucht plaatsvinden is het
risico van weersomstandigheden en -invloeden voor opdrachtgever. Als aannemer meldt dat de
weersomstandigheden zodanig zijn dat een goede uitvoering van de storting van beton en/of de aangenomen
werkzaamheden niet kunnen worden gegarandeerd, dient opdrachtgever expliciet en schriftelijk opdracht te
geven tot het doen continueren van de storting van beton en/of de aangenomen werkzaamheden en vrijwaart
hij daarmee aannemer van tekortkomingen in het geleverde; indien hij die opdracht niet geeft is aannemer niet
gehouden het werk uit te voeren en dient opdrachtgever de overeengekomen vergoeding volledig te voldoen.
b. Voor schade in het werk door weersinvloeden, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend drupvorming door
o
(water)lekkage, condensatie, of bevriezing is aannemer niet aansprakelijk. Storten van beton onder 2 C is voor
risico van opdrachtgever.
Art. 8 – Overeengekomen norm van uitgevoerde werk
a. Betonvloeren worden aangelegd volgens de NEN-2743 klasse III, tenzij door aannemer schriftelijk anders
aangegeven.
b. Oppervlakten die niet machinaal afgewerkt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend goten,
putten, rondom kolommen en langs wanden kunnen een minder strak uiterlijk hebben.
c. Aannemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor scheurvorming in het beton en/of uitgevoerde werk, tijdens
of na uitvoering daarvan, ook niet wanneer wapening is aangebracht, nu scheurvorming als een gangbaar en
gebruikelijk en vrijwel niet te voorkomen verschijnsel in betonproducten en -werken moet worden beschouwd.
d. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verontreiniging in toeslagmateriaal, die ligt binnen
de daaraan gestelde grenzen die voortvloeien uit de toepasselijke NEN-norm.
e. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit stofvorming van een (gevlinderde) betonnen vloer
of ander werk. Opdrachtgever dient zelf te voorzien in afdoende maatregelen om stofvorming (na ingebruikname
van het werk) te voorkomen.
f. Aannemer is niet aansprakelijk voor kleurverschillen die zouden kunnen optreden in het uitgevoerde werk.
Art. 9 – Bijzondere bepalingen tav de overeengekomen prijs van het werk
a. De werkelijk verbruikte hoeveelheden beton worden in rekening gebracht.
b. Staalprijzen zijn dagprijzen, prijsverhogingen worden doorberekend.
c. Indien de betonsamenstelling aangepast moet worden ten opzichte van de samenstelling waarop de offerte is
gebaseerd, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als gevolg van de weersomstandigheden, worden de meerkosten
achteraf doorberekend.
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