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ALGEMENE LEVERINGS-, UITVOERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SABOZA
Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
SABOZA: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten SABOZA
Opdrachtgever: de wederpartij van SABOZA, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Partijen: SABOZA en Opdrachtgever met wie SABOZA een overeenkomst sluit.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen SABOZA en Opdrachtgever op basis waarvan SABOZA werkzaamheden
verricht.
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van levering van diensten, alsmede aanneming
van werk, verkoop en verhuur van zaken en al of niet aan deze diensten verbonden technische service,
adviezen, tekeningen, beschrijvingen, offertes, die SABOZA sluit- /aanbiedt met- /aan opdrachtgevers, op alle
uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenissen voor alle partijen en op die overeenkomsten voortbouwende
nieuwe overeenkomsten van welke aard dan ook, die laatste voor zover deze voorwaarden met die
overeenkomsten verenigbaar zijn.
1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze met uitsluiting van de voorwaarden van SABOZA op de overeenkomst van
toepassing zullen zijn. Eventueel strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van SABOZA en
opdrachtgever zullen alsdan slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de
voorwaarden van SABOZA.
1.3 Indien enige van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt, zullen de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
Artikel 2 Offertes, aanbiedingen en prijslijsten
2.1 Alle onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien
een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat, heeft SABOZA het recht, het aanbod binnen twee
werkdagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2.2 De offerte of aanbieding kan vergezeld zijn van een exemplaar van onze algemene leverings- ,uitvoerings- en
betalingsvoorwaarden. U kunt deze ook lezen en uitprinten op onze website saboza.nl of opvragen via de
kamer van koophandel te Rotterdam, gedeponeerd onder nr.: 74249290
2.3 Alle offertes en aanbiedingen zijn uitsluitend geldig voor de opdrachtgever tot wie ze gericht is. Andere partijen
kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
2.5 Indien de aanvraag tot het uitbrengen van een offerte of aanbieding vergezeld gaat van tekeningen en (techn)
berekeningen, dan zijn deze door opdrachtgever zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Wij beschouwen deze als
bindend indien opdrachtgever de gegevens heeft verstrekt.
2.6 In die gevallen waarin de opdrachtgever niet overgaat tot een uitdrukkelijke bevestiging van onze aanbieding en
waar evenwel in overleg met de uitvoering van het werk een aanvang is genomen, wordt dit als een bevestiging
conform de aanbieding beschouwd, tenzij anders is overeengekomen.
2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet automatisch tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
2.8 Periodiek en op aanvraag verstrekken wij een algemene prijslijst die als basis voor onze aanbiedingen geldt en
waaraan in een specifiek geval geen rechten aan ontleend kunnen worden.
2.9 Opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk aangegeven, voor een werkgebied in een straal van 100 km van
onze vestiging. Voor werkzaamheden buiten dit gebied is de meerprijs op aanvraag.
2.10 Bij boor- en zaagwerkzaamheden in beton met een kwaliteit hoger dan B35 of in beton met een extreem hoge
concentratie ijzer, zwaarder dan Ø 18 mm of een opeenhoping van ijzer, behouden wij het recht om in overleg
onze prijzen aan te passen, per oppervlakte-cm² of met een extra percentage van de normale prijzen, dit in
verhouding tot het aanwezige ijzer.
2.11 Voor boor- of zaagwerk verticaal van onder naar boven worden de tarieven in onderling overleg aangepast.
2.12 Wijziging van de prijs kan geen basis zijn voor ontbinding van de overeenkomst.
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2.13 Indien de verplaatsing van man en machines op de bouwlocatie niet in verhouding staan tot de productie, dan
wel als de haalbare productie ernstig wordt vertraagd, behouden wij het recht om de werkzaamheden door te
berekenen aan de hand van de door onze medewerker opgegeven totaal aan reis-, stel-, regie-, wacht- en
arbeidsuren tegen de alsdan geldende overeengekomen uurtarieven.
Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle prijzen genoemd in de offertes en aanbiedingen van SABOZA zijn dagprijzen, exclusief BTW en- /of andere
toepasselijke heffingen en gebaseerd op de ten tijde van de offerte of aanbieding geldende prijsbepalende
factoren met inbegrip van loonsommen, berekend volgens de bij SABOZA geldende arbeidstijden. Het
factuurbedrag zal ten alle tijden minimaal € 135,00 - € 150,00 of € 170,00 bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen. Deze prijzen worden jaarlijks aangepast.
Artikel 4 Uitvoering van werkzaamheden
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtgever - onafhankelijk van de plaats van het
werkterrein - de verplichting op zich om tijdig en voor eigen rekening zorg te dragen voor:
a. voldoende (kosteloze) parkeerfaciliteiten;
b. de aanwezigheid van noodzakelijke hulpmaterialen voor de uitvoering van het werk, zoals netvoeding van
220/380 Volt en 16 ampère of zoveel meer dan nodig, een waterleiding met een afsluitbare kraan met
schroefkoppeling van ½” of 1” binnen een afstand van 40 meter van de plaats waar de overeengekomen
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en overige perslucht-, gas-, water- en elektriciteitsvoorzieningen
indien vereist, hiervan moeten wij kosteloos gebruik kunnen maken;
c. bewaking, onderhoud, bescherming, verlichting en een deugdelijke bereikbaarheid van het parkeer-, bouw- en
werkterrein, zodat het werk onder alle weersomstandigheden door kan gaan;
d. het op de juiste plaats aftekenen van de te verrichten werkzaamheden;
e. de aanwezigheid van een uitvoerder welke zorg draagt voor aanwijzingen en verantwoording over de
uitgevoerde werkzaamheden;
f. de verwerking van afkomende materialen;
g. aanleveren van gedetailleerde tekeningen met bijvoorbeeld onzichtbare leidingen en andere relevante
gegevens; de juistheid van de tekeningen valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;
h. het wegnemen van alle zichtbare en onzichtbare, in, op en boven de bodem aanwezige obstakels (zoals
(span)kabels, bewapeningen en leidingen, al dan niet voorzien van koelwater of andere vloeistoffen), indien
door dergelijke obstakels schade aan ons materieel ontstaat, en/of stagnatie bij de productie optreedt en/of
verzwakkingen van constructies optreden, dan verplicht de opdrachtgever zich tot het vergoeden van de kosten
daarvan, SABOZA draagt hier geen aansprakelijkheid voor.
4.2 De opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig aanvragen en het voldoen van het terzake verschuldigde van alle
benodigde vergunningen dan wel ontheffingen, precario en eventuele andere rechten, aansluitingen en
leidingen die voorvloeien uit de in 4.1 genoemde verplichtingen.
4.3 Bij de uitvoering van het werk garanderen beide partijen dat voor wat betreft de eigen verplichtingen, bij
voortduring alle wettelijke vereisten m.b.t. veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden in acht genomen
worden. De kosten daarvan zijn voor eigen rekening.
4.4 Indien wij constateren dat de opdrachtgever zich niet aan de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid,
milieu en arbeidsomstandigheden houdt, zullen wij het werk stopzetten. De kosten van de daaruit
voortvloeiende vertraging zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4.5 Het afvoeren van boorkernen op een verdieping met lift geschiedt in de container van de opdrachtgever. Indien
er geen lift beschikbaar is wordt het af te voeren materiaal verzameld bij de trap en dient opdrachtgever zorg te
dragen voor de afvoer hiervan. Boorkernen in kruipruimten en boorkernen zwaarder dan 25 kg worden
afgevoerd op regiebasis.
Artikel 5 Meer- en minderwerk
5.1 De opdrachtgever kan besluiten om wijzigingen in werkzaamheden op te dragen en heeft tevens de plicht om
de daarmee samenhangende kosten voor haar rekening te nemen.
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5.2

5.3

Het opdragen van wijzigingen dient schriftelijk te gebeuren; indien er niets van de wijziging op schrift staat maar
er is ontegenzeggelijk, naar tevredenheid van de opdrachtgever, afgeweken van de oorspronkelijk uit te voeren
werkzaamheden, dan beschouwen wij dat als een bindende opdracht tot wijziging.
De kosten voor meerwerk als gevolg van gewijzigde wettelijke vereisten m.b.t. veiligheid, milieu en
arbeidsomstandigheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch
waardoor het vorderen van naleving van een overeenkomst jegens de andere partij, kennelijk onredelijk zou
zijn, of feitelijk onmogelijk.
6.2
6.3

6.4

6.5

De partij die meent in overmacht te geraken of geraakt is, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis
te stellen.
De partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten, zodra de overmacht opleverende omstandigheid zich niet meer voordoet herleven de verplichten
over en weer; de leveringstermijnen worden verlengd met de duur van de tijdelijke overmachtsituatie. Indien
deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden, waarbij opdrachtgever gehouden is aan zijn (betalings-) verplichtingen tot aan het moment van
ontstaan van de overmachtsituatie.
Indien ten tijde van het intreden van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk zijn
nagekomen of deze nog kunnen worden nagekomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij 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.
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 7 Levering, garanties, reclamatie
7.1 Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet nakoming dienen wij derhalve eerst in
gebreke te worden gesteld.
7.2 Wij leveren alle zaken onder eigendomsvoorbehoud; dit strekt zich uit tot het moment dat alle gerelateerde
vorderingen inclusief verschuldigd geworden rente en incassokosten, zijn voldaan. De opdrachtgever is niet
gerechtigd om zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, aan derden in eigendom te doen overgaan, of op
deze zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht te
verschaffen.
7.3 Wij zijn gerechtigd om roerende en onroerende zaken van de opdrachtgever onder ons te houden ter
voldoening van alle kosten die wij besteed hebben aan de uitvoering van de opdracht van die opdrachtgever.
Dit recht van retentie komt ons ook toe ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
7.4 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken
hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij
behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele gebreken dienen binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan ons te worden gemeld, indien dit
uitblijft dan concluderen wij dat de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
7.5 De opdrachtgever is verplicht ons in de gelegenheid te stellen om geconstateerde ondeugdelijke prestaties te
herstellen.
Artikel 8 Facturatie en betaling
8.1 De opdrachtgever draagt na voltooiing van de werkzaamheden binnen 5 dagen zorg voor een ondertekende
werkopdracht(uitvoerders)bon, al dan niet op ons uitdrukkelijk verzoek. Bij projecten die meerdere dagen duren,
zal de opdrachtgever dagelijks- /wekelijks een ondertekende werkopdracht(uitvoerders)bon verstrekken. Als de
betreffende bon niet tijdig wordt verstrekt- /getekend, zijn wij gerechtigd om op basis van de werkopdracht bon
(nen) van onze medewerkers te factureren.
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8.2
8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8

Betaling dient te geschieden, zonder beroep, compensatie of korting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, ook indien betaling in termijnen is overeengekomen
Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim en worden alle door hem aan ons te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond
opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kunnen wij onmiddellijke betaling daarvan vorderen.
In bovenstaand geval is de uitvoering van elk door de opdrachtgever verstrekte opdracht op te schorten, totdat
opdrachtgever al hetgeen in geval van de vorige zin direct opeisbaar is geworden binnen een door ons vast te
stellen termijn heeft betaald. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, zijn wij gerechtigd alle
opdrachten van de opdrachtgever te annuleren. Bij annulering worden alle tot dan toe gemaakte kosten in
rekening gebracht, evenals 50% annuleringskosten van de aanneemsom- /orderprijs excl. omzetbelasting.
Alle kosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,
deurwaarders en incassobureaus, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever
verschuldigde gemaakt, zijn voor de rekening van de opdrachtgever. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf vervaldatum tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Een eventueel verleend uitstel van betaling kunnen wij ten allen tijde weer in trekken.
Een betaling wordt als ontvangen beschouwd, zodra het te betalen bedrag is bijgeschreven op onze
bankrekening en voorzien is van een duidelijke omschrijving van het factuurnummer, of tegen overlegging van
een kwitantie in contanten is overhandigd.
Wij behouden het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Indien SABOZA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
9.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke mochten ontstaan aan de eigendommen van
de opdrachtgever of van derden, indien dit een gevolg is van onjuiste en- /of onvolledige gegevens, fouten in
tekeningen, gegevens en- /of uitdrukkelijke orders die van de opdrachtgever of andere toeleveranciers,
afkomstig zijn.
9.3 Elke aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel tot het bedrag der uitkering van
onze verzekeraar in voorkomend geval.
9.4 Onze aansprakelijkheid eindigt op het moment dat door ons vervaardigde of bewerkte zaken in gebruik
genomen worden door derden, dan wel aan derden ter beschikking worden gesteld.
9.5 De opdrachtgever is geheel aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan personen en zaken
veroorzaakt door aan ons beschikbaar gestelde middelen ingevolge de verplichtingen van de opdrachtgever
conform artikel 3 van deze voorwaarden.
Artikel 10 TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
10.2 SABOZA heeft het recht geschillen tussen partijen voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter in
de plaats van vestiging van SABOZA.
10.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
10.4 Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van SABOZA om het geschil te laten beslechten middels arbitrage
of bindend advies.
10.5 Alle genoemde prijzen kunnen worden aangepast met ingang van het nieuwe kalanderjaar.
SABOZA • Dé Samenwerkende Betonboorders & Zagers 01-08-2019
ALGEMENE LEVERINGS-, UITVOERINGS- EN BETALINGS VOORWAARDEN VAN SABOZA, zoals gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr.: 74249290
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