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Algemene verkoop-, levering- en aannemingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid: BM BodemManagement BV, met haar gedeponeerde handelsnamen: BM Advies, 
BM BodemManagement, BM Ontwikkeling, BM Projecten, BM Saneringen en BM. Gedeponeerd op 
13 augustus 2019 bij de Kamer van Koophandel (Regio Zuid) onder dossiernummer 17258187, tevens te 
raadplegen op www.bmbodemmanagement.nl. 
 
Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee gedeelten: I. Algemeen gedeelte. De hier opgenomen 
bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan BM BodemManagement BV 
en haar gedeponeerde handelsnamen: BM Advies, BM BodemManagement, BM Ontwikkeling, BM 
Projecten, BM Saneringen en BM. II. Hierin zijn de bepalingen opgenomen die specifiek betrekking hebben 
op aanvragen/ opdrachten betreffende de aanneming en uitvoering van werken. 
 
I.                Algemeen gedeelte 
 
1.    Algemeen 
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van 
toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit 
van - alle offertes van BM Bodemmanagement BV 
en overeenkomsten tussen BM 
BodemManagement BV, en de met haar in een 
groep verbonden ondernemingen, betreffende de 
levering van goederen aan een derde en/of 
uitvoering van werken, en/of het verrichten van 
diensten voor een derde, hierna te noemen de 
"Opdrachtgever". 
1.2. Aan een eventueel tussen partijen 
overeengekomen afwijking van deze Algemene 
Voorwaarden kan de Opdrachtgever geen rechten 
ontlenen ten aanzien van toekomstige 
overeenkomsten.  
1.3. BM BodemManagement BV is bevoegd deze 
Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van de 
wijzigingen zal zij de Opdrachtgever in kennis 
stellen. 
1.4. Indien een bepaling uit deze Algemene 
Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, 
blijven de overige bepalingen onverminderd van 
kracht. In plaats van de ongeldige bepaling geldt 
een passende regeling, die de bedoeling van 
partijen en het door hen nagestreefde resultaat zo 
dicht mogelijk benadert. 
1.5 Eventueel van toepassing verklaarde algemene 
voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 
2.    Totstandkoming overeenkomst  
2.1. Een door BM BodemManagement BV 
uitgebrachte offerte is vrijblijvend, tenzij anders is 
aangegeven. De offerte is 30 dagen geldig. Offertes 
gelden niet ook automatisch voor toekomstige 
orders. 
2.2 De overeenkomst komt tot stand door 
schriftelijke aanvaarding van de offerte door de 
Opdrachtgever. 
2.3. BM BodemManagement BV kan niet aan een 
offerte worden gehouden indien de offerte een  

kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
2.4. De offerte is gebaseerd op door de 
Opdrachtgever verstrekte informatie, berekeningen 
en specificaties. De Opdrachtgever staat er voor in 
dat zij naar beste weten alle benodigde informatie 
heeft verschaft voor correcte uitvoering van de 
opdracht.  
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BM 
BodemManagement BV niet tot het verrichten van 
een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 
3.    Contractduur en leveringstermijnen 
3.1. De overeenkomst tussen  
BM BodemManagement BV en de Opdrachtgever 
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de 
aard van de overeenkomst anders voortvloeit of 
indien partijen schriftelijk anders zijn overeenkomen. 
3.2. Is voor de voltooiing van bepaalde 
werkzaamheden of voor de levering van bepaalde 
diensten een termijn overeengekomen, dan is dit 
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een 
termijn dient de Opdrachtgever 
BM BodemManagement BV derhalve schriftelijk in 
gebreke te stellen. BM BodemManagement BV dient 
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om 
alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
3.3.  Indien BM BodemManagement BV gegevens 
behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering 
van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn 
niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze 
juist en volledig aan BM BodemManagement BV ter 
beschikking heeft gesteld. 
3.4.  Indien hier geen afwijkende afspraak over 
gemaakt is, geschieden leveringen af bedrijf van BM 
BodemManagement BV. De Opdrachtgever is 
verplicht de zaken af te nemen op het moment dat 
deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de 
Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het 
verstrekken van informatie of instructies die 
noodzakelijk zijn voor de levering, is 
BM BodemManagement BV gerechtigd de zaken op 
te slaan voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever. 
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4.    Uitvoering, wijziging, meer- en minderwerk 
4.1. BM BodemManagement BV heeft het recht 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
4.2. BM BodemManagement BV is gerechtigd de 
overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren 
en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te 
factureren. 
4.3. Indien de overeenkomst in fasen wordt 
uitgevoerd, kan BM BodemManagement BV de 
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende 
fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever 
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase 
schriftelijk heeft goedgekeurd. 
4.4. Indien tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te 
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en 
in onderling overleg tot aanpassing van de 
overeenkomst overgaan. 
4.5. Indien de aard, omvang of inhoud van de 
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing 
van de Opdrachtgever of van de bevoegde 
instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst 
daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht 
wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties 
hebben voor hetgeen oorspronkelijk 
overeengekomen werd. Daardoor kan het 
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden 
verhoogd of verlaagd (respectievelijk meer- en 
minderwerk). BM BodemManagement BV heeft 
recht op verrekening van alle in opdracht van de 
Opdrachtgever uitgevoerde meerwerkzaamheden. 
BM BodemManagement BV zal daarvan zoveel als 
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen, behoudens 
verrekende posten zoals in de overeenkomst zijn 
opgenomen. Door een wijziging van de 
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk 
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. 
De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van 
wijziging van de overeenkomst, daaronder 
begrepen de wijziging in prijs en termijn van 
uitvoering.  
4.6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of 
aangevuld, dan is BM BodemManagement BV 
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven 
nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de 
voor de uitvoering opgegeven prijs en andere 
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te 
bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven 
zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren 
van de gewijzigde overeenkomst levert geen 
tekortkoming van BM BodemManagement BV op en 
is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de 
overeenkomst te beëindigen.  
BM BodemManagement BV is te allen tijde  

gerechtigd een verzoek tot wijziging van de 
overeenkomst te weigeren. 
4.7. Indien de Opdrachtgever in gebreke is in de 
deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij 
jegens BM BodemManagement BV gehouden is, 
dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle 
schade die aan de zijde van 
BM BodemManagement BV daardoor direct of 
indirect ontstaat of kan ontstaan. 
 
5.  Prijzen 
5.1.  De in een offerte vermelde prijzen zijn 
exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de 
overeenkomst te maken kosten, daaronder 
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en 
administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De 
prijzen zijn gebaseerd op een continu bouwproces. 
5.2 Indien BM BodemManagement BV met de 
Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is 
BM BodemManagement BV niettemin te allen tijde 
gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat 
de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de 
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de 
verhoging van de prijs voortvloeit uit een 
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of 
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging 
van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op 
andere gronden die bij het aangaan van de 
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar 
waren.  
5.3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg 
van een wijziging van de overeenkomst meer 
bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie 
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan 
is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst 
schriftelijk te ontbinden, tenzij  
BM BodemManagement BV alsdan alsnog bereid is 
om de overeenkomst op basis van het 
oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of 
indien de prijsstijging voortvloeit uit een op BM 
BodemManagement BV rustende verplichting 
ingevolge de wet of indien bedongen is dat de 
aflevering langer dan drie maanden na het sluiten 
van de overeenkomst zal plaatsvinden. 
5.4. Is er, ter uitsluitende beoordeling van BM 
BodemManagement BV, sprake van zodanige 
wijzigingen in de regel- of wetgeving of een 
toepasselijke normering dat, indien zij dat geweten 
zou hebben bij het aangaan van de overeenkomst, 
BM BodemManagement BV de overeenkomst niet 
althans niet op dezelfde voorwaarden zou hebben 
gesloten, dan heeft BM BodemManagement BV het 
recht de overeenkomst geheel of ten dele te 
ontbinden. 
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6.  Betaling en facturering 
6.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen 
na factuurdatum. De Opdrachtgever is nimmer 
gerechtigd tot opschorting en/of verrekening. In 
geval van te late betaling is de Opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim door het enkele verloop van 
de termijn. De Opdrachtgever is dan rente 
verschuldigd over de hoofdsom te rekenen vanaf 30 
dagen na factuurdatum tot de dag der algehele 
voldoening. De rente bedraagt 1% per maand, 
waarbij een gedeelte van een maand als een hele 
maand wordt gerekend, tenzij de wettelijke 
handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW 
hoger is, in welk geval die rente is verschuldigd. 
BM BodemManagement BV heeft het recht de door 
de Opdrachtgever gedane betalingen te laten 
strekken in de eerste plaats in mindering van de 
kosten, vervolgens in mindering van de 
opengevallen rente en ten slotte in mindering van 
de hoofdsom en de lopende rente. Bezwaren tegen 
een factuur schorten de betalingsverplichting niet 
op.   
6.2 Opdrachtgever dient op eerste verzoek van BM 
BodemManagement BV zekerheid te verschaffen 
voor tijdige betaling, al dan niet in de vorm van een 
bankgarantie. Indien Opdrachtgever dit weigert, om 
welke reden dan ook, is BM BodemManagement 
BV gerechtigd haar werkzaamheden op te 
schorten.  
6.3 Facturering zal geschieden op basis van een 
overeengekomen termijnschema of, bij ontbreken 
daarvan, op basis van wekelijkse verwerkte 
hoeveelheden en/of verrichte werkzaamheden, op 
basis van realisatie, waarbij de laatste termijn niet 
méér dan 5 % van de aanneemsom zal zijn.  
 
7.    Intellectuele eigendom, geheimhouding en 
privacy 
7.1. BM BodemManagement BV blijft steeds 
rechthebbende op alle intellectuele 
eigendomsrechten die BM BodemManagement BV 
heeft op de geleverde goederen, diensten en 
uitgevoerde werken, waaronder bijvoorbeeld ook 
begrepen uitvoeringsplannen, saneringsplannen en 
bodemonderzoeken. De Opdrachtgever zal geen 
inbreuk maken op deze rechten. 
7.2. Tekeningen, constructies, schema’s, 
berekeningen, plannen, onderzoeken, bestanden 
en modellen en dergelijke, die BM 
BodemManagement BV aan de Opdrachtgever 
heeft verstrekt of die BM BodemManagement BV in 
het kader van de aanbieding/opdracht heeft 
gemaakt of heeft laten maken, blijven steeds in 
eigendom van BM BodemManagement BV, waarbij 
BM BodemManagement BV geldt als de maker of 

ontwerper. Een offerte is louter en alleen bedoeld 
voor eigen gebruik en indien een offerte niet wordt 
gevolgd door een opdracht, dient Opdrachtgever 
deze, inclusief alle daarbij horende bijlagen, aan 
BM BodemManagement BV te retourneren, danwel 
op verzoek van BM BodemManagement BV te 
vernietigen. Nimmer mogen de in dit lid bedoelde 
bescheiden aan derden worden verstrekt.  
7.3 Indien met betrekking tot de uit te voeren 
opdracht intellectuele eigendomsrechten ontstaan, 
van welke aard dan ook, dan berusten die bij BM 
BodemManagement BV. Het voorgaande wordt 
uitdrukkelijk beschouwd als een akte van 
overdracht van (toekomstige) rechten van 
intellectuele eigendom op het resultaat. 
7.4. De Opdrachtgever verplicht zich jegens BM 
BodemManagement BV tot strikte geheimhouding 
tegenover derden van alle tekeningen, constructies, 
schema’s, berekeningen, plannen, onderzoeken, 
bestanden en modellen en dergelijke en andere 
bedrijfsinformatie en know-how, vervat in 
schriftelijke stukken en/of door  
BM BodemManagement BV mondeling aan de 
Opdrachtgever medegedeeld, alles in de breedste 
zin van het woord, die door  
BM BodemManagement BV in of bij de aanbieding 
respectievelijk opdrachtbevestiging ter kennis van 
de Opdrachtgever zijn gebracht. De Opdrachtgever 
zal deze geheimhoudingsplicht ook opleggen aan 
zijn personeelsleden die kennis dragen van deze 
informatie in verband met hun werkzaamheden. Het 
vorenstaande geldt niet voor zover de informatie 
reeds van openbare bekendheid is, in welk geval de 
Opdrachtgever dient te bewijzen, dat deze 
informatie reeds van openbare bekendheid is. 
7.5. De Opdrachtgever garandeert dat zij met 
eventueel van BM BodemManagement BV 
verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk zal 
omgaan en dat zij de verplichtingen uit geldende 
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming, strikt zal 
naleven. 
7.6. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met 
een bepaling uit dit artikel, is Opdrachtgever een 
onmiddellijk opeisbare boete van € 100.000,-- 
verschuldigd, onverminderd het recht van  
BM BodemManagement BV om aanvullende 
schadevergoeding te vorderen.  
 
8. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 
8.1. Totdat Opdrachtgever alle vorderingen aan BM 
BodemManagement BV heeft voldaan, blijven de 
reeds geleverde zaken in eigendom van BM 
BodemManagement BV. Opdrachtgever verplicht 
zich de zaken niet te verpanden of anderszins te 

http://www.bmbodemmanagement.nl/


  

 
    Algemene verkoop-, levering – en aannemingsvoorwaarden 

  

 

 
De Kreek 6  4906 BB  Oosterhout (NBr.)  +31 (0) 85 273 3544 The Netherlands  
www.bmbodemmanagement.nl 

 

 

         Pagina 4 van 6 
Versie 1.4 d.d. 01-08-2019 
 

 
  

vervreemden of te bezwaren. Bij niet-nakoming van 
deze verplichting wordt de gehele met de opdracht 
gemoeide som onmiddellijk opeisbaar.  
8.2. BM BodemManagement BV is gerechtigd 
retentierecht uit te oefenen op door haar te leveren 
zaken zoals bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – 
stortbonnen en een op te leveren evaluatierapport. 
Dergelijke zaken worden pas verstrekt, indien 
volledige betaling ontvangen is. BM 
BodemManagement BV is daarnaast gerechtigd de 
Opdrachtgever en derden de toegang tot het werk 
te ontzeggen indien en gedurende de periode dat 
Opdrachtgever de betalingen die voortvloeien uit de 
verrichte werkzaamheden niet (volledig) heeft 
voldaan. BM BodemManagement BV sluit iedere 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan 
ook, uit die voortvloeit uit het uitgeoefende 
retentierecht.  
 
9.  Garantie 
De Opdrachtgever heeft slechts aanspraak op 
garantie indien en voor zover dat in de 
overeenkomst met BM BodemManagement BV 
uitdrukkelijk is overeengekomen.   
 
10.  Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade 
Voor schade, voortvloeiend uit door BM 
BodemManagement BV geleverde zaken of 
verrichte diensten of werkzaamheden is BM 
BodemManagement BV slechts aansprakelijk 
indien deze schade is veroorzaakt door opzet of 
grove schuld van BM BodemManagement BV of 
van één van haar werknemers of één van de door 
haar ingeschakelde hulppersonen. De hoogte van 
aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het 
bedrag dat gedekt wordt door de 
aansprakelijkheidsverzekering van BM 
BodemManagement BV, danwel – in geval de 
verzekering geen dekking biedt - tot maximaal de 
factuurwaarde van de betreffende opdracht. 
BM BodemManagement BV is nimmer 
aansprakelijk voor schade die een gevolg is van de 
door de Opdrachtgever aangeleverde of 
voorgeschreven constructies of werkwijzen, 
materialen, berekeningen, specificaties of 
onderaannemers of door de door de Opdrachtgever 
ter beschikking gestelde materialen, bouwstoffen, 
hulpmiddelen, et cetera. BM BodemManagement 
BV is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of 
gevolgschade. Iedere aanspraak uit hoofde van 
aansprakelijkheid aan de zijde van de wederpartij, 
vervalt door verloop van 12 maanden na het 
ontstaan van de schade. De Opdrachtgever 
vrijwaart BM BodemManagement BV voor alle 
aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook,  

voortvloeiende uit of verband houdende met de 
uitvoering van het werk of de levering van zaken. 
 
11.  Overmacht 
11.1. BM BodemManagement BV is niet gehouden 
tot het nakomen van enige verplichting jegens de 
Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt 
als gevolg van een omstandigheid die niet is te 
wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor haar rekening komt. Onder 
overmacht vallen ook werkstakingen in het bedrijf 
van BM BodemManagement BV of van derden.  
11.2. BM BodemManagement BV kan gedurende de 
periode dat de overmacht voortduurt de 
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 
Indien deze periode langer duurt dan twee 
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij. 
11.3.  Voor zoveel BM BodemManagement BV ten 
tijde van het intreden van overmacht haar 
verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels 
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen 
nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na 
te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 
BM BodemManagement BV gerechtigd om het 
reeds nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever 
is gehouden deze factuur te voldoen als ware er 
sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 
12.     Opschorting, verrekening en vergoeding 
van kosten 
12.1. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de 
nakoming van haar verplichtingen, is BM 
BodemManagement BV gerechtigd om alle door de 
Opdrachtgever aan haar opgedragen 
werkzaamheden, alsmede al haar overige 
verplichtingen op grond van de tussen haar en de 
Opdrachtgever gesloten overeenkomst, op te 
schorten. BM BodemManagement BV is ook 
bevoegd tot opschorting, indien zij goede gronden 
heeft om te vrezen dat de Opdrachtgever in de 
nakoming van zijn verplichtingen op grond van de 
tussen hem en BM BodemManagement BV 
gesloten overeenkomst tekort zal schieten. 
12.2. Alle gerechtelijke en alle buitengerechtelijke 
kosten van BM BodemManagement BV, die 
verband houden met het tekort schieten van 
Opdrachtgever in de nakoming van de 
overeenkomst met BM BodemManagement BV, 
komen integraal voor rekening van de 
Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden 
vastgesteld op de daadwerkelijk door BM 

http://www.bmbodemmanagement.nl/


  

 
    Algemene verkoop-, levering – en aannemingsvoorwaarden 

  

 

 
De Kreek 6  4906 BB  Oosterhout (NBr.)  +31 (0) 85 273 3544 The Netherlands  
www.bmbodemmanagement.nl 

 

 

         Pagina 5 van 6 
Versie 1.4 d.d. 01-08-2019 
 

 
  

BodemManagement BV gemaakte proceskosten. 
Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is 
Opdrachtgever gehouden om aan BM 
BodemManagement BV een boete te voldoen van 
15% van het door de Opdrachtgever aan BM 
BodemManagement BV verschuldigde bedrag, 
wegens de vertraging in de nakoming door de 
Opdrachtgever, tenzij de werkelijk gemaakte 
buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag 
belopen, in welk geval Opdrachtgever verplicht is 
om de werkelijk gemaakte kosten aan BM 
BodemManagement BV te vergoeden. 
 
13.  Gehele of gedeeltelijke ontbinding 
BM BodemManagement BV heeft het recht het 
retentierecht uit te oefenen zoals omschreven in 
artikel 8 en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden indien de Opdrachtgever zijn 
faillissement of surseance van betaling aanvraagt, 
dan wel onder bewind, beheer of curatele wordt 
gesteld, failliet wordt verklaard,  zijn onderneming 
geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of 
stillegt. Ook heeft zij het recht retentierecht uit te 
oefenen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden indien, na het sluiten van de 
overeenkomst, de wet- en regelgeving of een 
toepasselijke normering ingrijpend wijzigt en 
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid 
niet van BM BodemManagement BV kan worden 
verlangd en indien de Opdrachtgever, na 
deugdelijke ingebrekestelling waarin een redelijke 
termijn is gesteld om zijn verplichtingen alsnog na 
te komen, zijn verplichtingen ter zake van de 
overeenkomst niet nakomt. Het uitoefenen van 
retentierecht, danwel gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van de overeenkomst, laat onverlet de 
verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van 
schadevergoeding. De vordering van BM 
BodemManagement BV ten gevolge van de 
ontbinding van de overeenkomst, inclusief de 
vordering tot schadevergoeding, is onmiddellijk 
opeisbaar. 
 
14.  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
14.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. Wanneer een 
geschil, verband houdende met (een tekortkoming 
in) de uitvoering van deze overeenkomst, ontstaat, 
zullen partijen dit trachten op te lossen door middel 
van constructief overleg. 
14.2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil 
op te lossen met behulp van het voornoemde 
overleg, zal het geschil – naar keuze van alléén BM 
BodemManagement BV - worden beslecht door de 
rechtbank Zeeland-West-Brabant, danwel door de 

Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in 
Nederland.  
14.3. Het in het voorgaande lid gestelde laat de 
rechten van partijen onverlet om in spoedeisende 
gevallen het geschil voor te leggen aan de 
Voorzieningenrechter, waarbij de 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-
West-Brabant exclusief bevoegd is.  

 
II.       Voorwaarden voor aanneming en 
uitvoering van werken 
 
15. U.A.V. 
Op de met de Opdrachtgever te sluiten 
overeenkomst zijn, mits anders overeengekomen, 
tevens de Uniforme Administratieve Voorwaarden 
voor de Uitvoering van Werken (“U.A.V.”) van 
toepassing in een versie zoals deze geldt ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst. Voor zover 
enige bepaling uit de U.A.V.  in strijd is met enige 
bepaling uit deze Algemene Voorwaarden, zullen 
de bepalingen uit de overeenkomst en uit deze 
Algemene Voorwaarden prevaleren boven die van 
de U.A.V. 
 
16. Veiligheid, milieu en andere verplichtingen 
Opdrachtgever 
16.1. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de 
V&G-coördinatie (uitvoeringsfase) door de 
Opdrachtgever verricht. Op verzoek zal De 
Opdrachtnemer een risico-inventarisatie 
aanleveren.  
16.2. Bouwstroom en water worden door de 
Opdrachtgever kosteloos op de locatie van de 
werkzaamheden beschikbaar gesteld. Terreinen, 
gebouwen en objecten zijn vrij en kosteloos 
toegankelijk voor BM BodemManagement BV en 
haar materieel, zonder aanvullende voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld rijplaten, schotten of 
overkluizingen. Opdrachtgever draagt zorg voor 
onder andere precariokosten, legeskosten en 
parkeerkosten, tenzij anders is overeengekomen in 
de overeenkomst. 
 
17.  Aanvang en oplevering van het werk 
17.1 BM BodemManagement BV zal met de 
uitvoering van het werk aanvangen op het tijdstip 
zoals vermeld in de overeenkomst. De 
Opdrachtgever heeft het recht de datum van 
aanvang en/of de volgorde van de uit te voeren 
werkzaamheden te wijzigen, onder de voorwaarde 
dat de hieruit voor BM BodemManagement BV 
voortvloeiende kosten door de Opdrachtgever als 
meerwerk worden vergoed en BM 
BodemManagement BV schriftelijk instemt met 
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wijziging van de aanvangsdatum of wijziging van de 
volgorde van uitvoering van de werkzaamheden.  
17.2 Na voltooiing van het werk wordt het werk door 
Opdrachtgever en BM BodemManagement BV 
opgenomen. Het werk wordt als opgeleverd 
beschouwd bij goedkeuring door de Opdrachtgever. 
Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk 
binnen twee werkdagen na opneming, schriftelijk 
aan BM BodemManagement BV te laten weten of 
het werk wordt goedgekeurd. Goedkeuring kan ook 
stilzwijgend gebeuren. Indien het werk niet wordt 
goedgekeurd, dient BM BodemManagement BV in 
de gelegenheid te worden gesteld eventueel 
geconstateerde gebreken binnen een redelijke 
termijn te herstellen. Kleine gebreken die op 
eenvoudige wijze kunnen worden hersteld, zijn 
geen reden tot onthouding van goedkeuring. 
 
18. Communicatie 
Alle communicatie ter zake van de opdracht, zal 
door en met een door BM BodemManagement BV 
aangewezen contactpersoon plaatsvinden.  

19.  Bedrijfsaansprakelijkheids- en CAR-
verzekering 
19.1 BM BodemManagement BV beschikt over een 
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  
19.2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen 
dat BM BodemManagement BV is meeverzekerd op 
een door de Opdrachtgever ten behoeve van het 
werk afgesloten CAR-verzekering, of op diens 
doorlopende CAR verzekering.  Op eerste verzoek 
van BM BodemManagement BV zal de 
Opdrachtgever een kopie van de polis en de 
voorwaarden aan BM BodemManagement BV 
verstrekken. 
19.3 Opdrachtgever staat er voor in dat hij 
voldoende verzekerd is voor alle relevante aspecten 
die hij verzekerd moet hebben. 
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