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Algemene Voorwaarden 
 

1. Alle door Bouwgroep Peters B.V. bestelde goederen reizen voor rekening en risico van 
leverancier/onderaannemer. Alle leveringen moeten geschieden franko werk, op aanwijzing van 
Bouwgroep Peters B.V. gelost en getast. Breuk en beschadiging ontstaan bij het laden, tijdens transport 
en/of bij het lossen of tassen, is voor rekening van de leverancier/onderaannemer, tenzij bewezen wordt, 
dat de schade is ontstaan door grove schuld van Bouwgroep Peters B.V. 

2. Alle leveringen/werkzaamheden geschieden op keur van Bouwgroep Peters B.V. en de bouwdirectie van 
het betrokken bouwwerk. 

3. De leveringen/werkzaamheden dienen aan de in de bestelopdracht vastgelegde eisen en bepalingen te 
voldoen, op de overeengekomen tijd te beginnen en in een zodanig tempo voortgezet te worden, dat 
geen stagnatie in de uitvoering van het bouwwerk ontstaat of kan ontstaan. 
Bij wanprestatie heeft Bouwgroep Peters B.V. het recht zonder rechterlijke tussenkomst de 
overeenkomst/opdracht geheel of gedeeltelijk vervallen te verklaren, onverminderd haar rechten op 
vergoeding van kosten, schaden of interesten door wanprestatie geleden of te lijden. 
Leveringen/werkzaamheden dienen te geschieden binnen de werktijden van 7.30 uur en 16.30 uur 
waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat laden/lossen ruimschoots voor het einde van de 
werktijd is geschied. 

4. Wijzigingen in prijzen, lonen, belastingen en rechten, een en ander in de ruimste zin des woords, worden 
niet verrekend, tenzij tevoren schriftelijk anders is overeengekomen. De leverancier/onderaannemer 
verplicht zich de gegevens en bescheiden te verstrekken die Bouwgroep Peters B.V. nodig oordeelt voor 
eventuele verrekening van wijzigingen met haar opdrachtgever. 

5. Meerwerk en andere afwijkingen van de opdracht worden uitsluitend in aanmerking genomen, indien 
deze schriftelijk door Bouwgroep Peters B.V. zijn opgedragen. 

6. Nota’s, eindafrekeningen, meer- en minderwerk etc. dienen uiterlijk binnen 14 dagen na 1e oplevering 
van het werk bij Bouwgroep Peters B.V. te worden ingediend. Voor de leveringen/werkzaamheden op 
basis van verrekening tegen vastgestelde eenheidsprijzen dienen bonnen, meetbrieven, urenlijsten etc. 
in overleg met Bouwgroep Peters B.V. te worden opgesteld en ondertekend bij de nota’s worden 
bijgevoegd. 
Nota’s dienen per werk gesplitst te worden ingediend. Betalingen geschieden na 30 dagen na 
goedkeuring van de factuur tenzij anders is overeengekomen. Wanneer vooruitbetaling is 
overeengekomen kan zulk slechts geschieden nadat Bouwgroep Peters B.V. in het bezit is gesteld van 
een deugdelijke verklaring van eigendom of afgifte van een direct opeisbare bankgarantie. 

7. De opdrachtnemer, die werkzaamheden in onderaanneming uitvoert, is verantwoordelijk voor het treffen 
van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen, overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te stellen voorschriften. 

8. De Verhuurder van materieel is verantwoordelijk, dat het in verhuur te brengen materieel, inclusief 
hijsmiddelen en gereedschappen voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke bepalingen en 
daarmee gelijk te stellen voorschriften ter handhaving van de algemene veiligheid. De verhuurder 
vrijwaart de huurder voor eventuele schadevorderingen van derden, indien de schade werd veroorzaakt, 
omdat het gehuurde materieel niet voldoet aan de geldende wettelijke bepalingen en daarmee gelijk te 
stellen voorschriften. De verhuurder toont aan door een recent rapport uitgebracht door een onpartijdige 
instelling, dat het te huur aangeboden materieel voldoet aan de veiligheidsvoorschriften en in goede 
staat van onderhoud verkeert. 

9. Onderaannemers/leveranciers verplichten zich het door Bouwgroep Peters B.V. ter beschikking gestelde 
materieel, machines en gereedschap, alsmede schaft- en toiletruimten ordelijk te gebruiken. 

10. De voorwaarden zijn gedrukt resp. aangehecht op alle aanvragen en bestelopdrachten en maken 
daarvan deel uit. Voorwaarden van de leveranciers/onderaannemer gelden slechts voorzover zij niet in 
strijd zijn met onderhavige voorwaarden. Indien een leverancier/onderaannemer een aanbieding wenst 
te doen of een opdracht wenst te aanvaarden op basis van afwijkende of aanvullende voorwaarden, 
dienen deze afwijkingen of aanvullingen uitdrukkelijk ter kennis van Bouwgroep Peters B.V. te worden 
gebracht en door haar schriftelijk te worden aanvaard. 

11. Tenzij anders is overeengekomen zijn materialen, materieel, loodsen, gereedschappen, andere 
eigendommen en personeel van onderaannemers/leveranciers op generlei wijze verzekerd via polissen 
van Bouwgroep Peters B.V. 

12. Onderaannemers verklaren door ondertekening van de (kopie) bestelopdracht dat zij als lid-werkgever 
zijn ingeschreven bij een bedrijfsvereniging, beschikken over een geldig bewijs van inschrijving en hun 
personeel volgens de voor hen geldende cao uitbetalen. 
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13. De onderaannemer zal voor het inschakelen van een subonderaannemer de schriftelijke goedkeuring 
van Bouwgroep Peters B.V. behoeven. Niet nakoming van deze verplichting geldt als wanprestatie in de 
zin van artikel 3. 

14. Alle kosten welke zijn verbonden aan het nemen van gerechtelijke maatregelen door Bouwgroep Peters 
B.V. op grond van enige wanprestatie zijdens onderaannemer/leverancier komen ten laste van 
laatstgenoemden. 

15. Geschillen welke tussen de partijen mochten rijzen in verband met of naar aanleiding van de tussen de 
partijen gesloten overeenkomst zullen ter keuze van Bouwgroep Peters B.V. worden beslecht door de 
bevoegde gewone rechter in hert Arrondissement Middelburg of door een commissie van drie 
scheidsmannen, die zullen beslissen in hoogste ressort. De scheidslieden zullen worden aangewezen 
door de voorzitter van de Kamer van Koophandel te Middelburg. 

 


