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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN 
Gladheidbestrijding West Brabant B.V. 

 
 
Artikel 1 – Definitie 
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Activiteiten: alle dienstverlening, aanneming van werk, advisering, 
verkoop en verhuur van Producten door de Gebruiker en alle andere 
activiteiten van de Gebruiker op het gebied van gladheidbestrijding, 
hoe ook genaamd of aangeduid, verricht in het kader van de Overeen-
komst met de Wederpartij; 
 
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de Gebrui-
ker; 
 
Gebruiker: Gladheidbestrijding West Brabant B.V., Plaza 6, 4782 SK, 
Moerdijk; 
 
Overeenkomst: de tussen de Wederpartij en de Gebruiker gesloten 
Overeenkomst; 
 
Producten: alle producten verbandhoudende met de gladheidbestrij-
ding, daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt volautomatische 
zoutoplossers ten behoeve van de productie van zoutoplossing voor 
natzout strooien; 
 
Wederpartij: de (potentiële) wederpartij van de Gebruiker; 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE DOOR DE WEDERPARTIJ GE-
HANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDT HIERBIJ UITDRUKKE-
LIJK VAN DE HAND GEWEZEN.  

 
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker als (potentiële) verkoper van 
zaken en/of leverancier van diensten optreedt. 
 
2.3 Van de Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk wor-

den afgeweken.  
 
Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. van de Gebruiker zijn 
vrijblijvend. 
 
3.2 Door de Wederpartij geplaatste orders en/of acceptatie 
van aanbiedingen van de Gebruiker kunnen niet worden herroepen.  
 
3.3 De Gebruiker is slechts gebonden indien en voor zoverre 
zij zulks schriftelijk heeft aanvaard. 
 
3.4 Alle aanbiedingen  zijn, tenzij schriftelijk anders overeen- 
gekomen, gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale 
(arbeids-) omstandigheden en gedurende normale werkuren.  
 
3.5 In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema's en dergelijke  
opgenomen maten, gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen,  
berekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens, dienen 
slechts tot informatie zonder dat de te leveren Producten en/of  
Activiteiten daaraan behoeven te beantwoorden en zijn slechts bindend  
voor de Gebruiker indien en in zoverre dat uitdrukkelijk schriftelijk is  
overeengekomen. Geringe afwijkingen van de overeengekomen maten, 
gewichten, vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, berekeningen, 
ontwerpen, schetsen en overige gegevens worden door de Wederpartij 
aanvaard. 
 
3.6 Gebruiker is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met 
de Wederpartij af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn.  
 
3.7 Een Overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij komt 
tot stand zodra Gebruiker de opdracht van de Wederpartij schriftelijk 
aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt.  
 
Artikel 4 – Duur, Opzegging en Ontbinding van de  
Overeenkomst 
4.1 Na het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst  
tussen de Gebruiker en de Wederpartij wordt de looptijd automatisch 
verlengd met een zelfde periode waarvoor de Overeenkomst  
oorspronkelijk werd aangegaan, zij het tenminste met één jaar, tenzij 
de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de  
lopende periode door middel van een schriftelijke verklaring door een  
der partijen is opgezegd.  
 
4.2 Wanneer de Wederpartij een van zijn verplichtingen niet, 
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt 
verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot 
stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt,  
insolvabel blijkt of wordt getroffen door beslaglegging, alsmede in 
geval van overmacht, is de Gebruiker gerechtigd de uitvoering van  

de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder  
verdere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en 
ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar  
toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. 
In deze gevallen is elke vordering die de Gebruiker ten bate van de 
Wederpartij heeft of krijgt direct en volledig opeisbaar. 
 
4.3 Indien de behoorlijke nakoming door de Gebruiker ten  
gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening 
van de Gebruiker komen, waaronder overmacht, geheel of 
gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft de 
Gebruiker het recht zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn, de 
Overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 5 – Prijs 
5.1 Alle door de Gebruiker opgegeven prijzen zijn exclusief 
enige heffing of belasting van overheidswege en ook exclusief B.T.W. 
 
5.2 Indien op verzoek van de Wederpartij de normale  
werktijden moeten worden overschreden is de Gebruiker gerechtigd  
daarvoor opslagen te berekenen, voor zover niet eerder schriftelijk  
overeen gekomen. 
 
5.3 Bij Overeenkomsten met een duur van langer dan een jaar 
kan de geldende prijs voor enige Activiteit jaarlijks worden aange- 
past aan prijsverhogende ontwikkelingen. Een wijziging in 
kostprijsfactoren betreffende de Overeenkomst, zoals ondermeer  
prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzeke- 
ringen, vrachttarieven, valutakoersen belastingen, heffingen of  
andere overheidsmaatregelen mogen onmiddellijk worden doorbere- 
kend aan de Wederpartij. 
 
5.4 De kosten verbonden aan vergunningen welke benodigd 
zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen Activiteiten door de 
Gebruiker en eventuele ter zake verbeurde boetes komen voor 
rekening van de Wederpartij. 
 
Artikel 6 – Wijzigingen, Meerwerk 
6.1 Indien de Gebruiker ten gevolge van bijzondere omstan- 
digheden niet de afgesproken Activiteiten tegen de afgesproken 
prijzen kan verrichten, zal in overleg met de Wederpartij worden 
gestreefd naar aanpassing van de Overeenkomst. 
 
6.2 Indien het door de Wederpartij beoogde resultaat alleen 
door het verrichten van meerwerk door de Gebruiker kan worden 
gerealiseerd, zal de Gebruiker in overleg treden met de Wederpartij 
over dit te verrichten meerwerk en de vergoeding daarvoor.  
 
Artikel 7 – Uitvoering 
7.1 De Wederpartij is verplicht ten behoeve van de uitvoering  
van de Activiteiten overeengekomen medewerking te verlenen en 
overeengekomen voorzieningen te treffen, onder andere door het 
zorgdragen voor en/of ter beschikking stellen van hulpkraan, licht, 
elektriciteit, water, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en  
veiligheidsmiddelen, een en ander in deugdelijke staat, opslagruimte 
goede en verharde aan- en afvoerwegen en een onder alle omstan- 
digheden, ook oor zwaar materiaal, goed begaanbaar en toeganke- 
lijk werkterrein, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden 
gewerkt. Indien en voor zover door de Wederpartij hulppersonen 
en/of materialen zoals in dit artikel 7.1 bedoeld ter beschikking 
worden gesteld, zal de Wederpartij de hiermee gemoeide kosten 
dragen en verantwoordelijk zijn voor het gebruik van deze hulpper- 
sonen en/of materialen bij het uitvoeren van de Activiteiten. De 
Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande 
en de Wederpartij zal de Gebruiker vrijwaren voor alle claims van 
derden ter zake.  
 
7.2 Indien de Gebruiker volgens de Overeenkomst zaken mag 
gebruiken van de Wederpartij voor de uitvoering van haar  
Activiteiten, garandeert de Wederpartij at deze zaken geschikt zijn 
voor het oordeelkundig gebruik door de Gebruiker voor de afgespro- 
ken Activiteiten. Indien de Gebruiker bij oordeelkundig en veilig 
gebruik van deze zaken schade lijdt, kan zij deze schade verhalen op 
de Wederpartij.  
 
7.3 Met de Activiteiten wordt begonnen na totstandkoming van 
de Overeenkomst en nadat en zolang als de Gebruiker beschikt over 
de voorzieningen en faciliteiten als bedoeld in artikel 7.1 en over alle 
voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de Wederpartij te  
verstrekken voorwerpen, bescheiden, tekeningen, vergunningen, 
ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en gegeven, nadat door 
de Wederpartij informatie over de van toepassing zijnde veiligheids- 
maatregelen is verstrekt en nadat een eventueel bedongen vooruit- 
betaling door de Gebruiker is ontvangen of zekerheid ten behoeve 
van de Gebruiker is gesteld.  
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7.4 De door de Gebruiker opgegeven termijnen waarbinnen de 
Activiteiten zullen worden uitgevoerd, zijn geen fatale termijnen.  
De Gebruiker zal niet in verzuim zijn, tenzij zij schriftelijk in 
verzuim is gesteld en haar daarbij een redelijke termijn voor de  
nakoming is gegund.  
 
7.5 De Gebruiker heeft het recht om de Activiteiten naar eigen 
inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al 
dan niet in gedeelten. Verrichte deelleveringen van de Activiteiten 
mogen door de Gebruiker afzonderlijk worden gefactureerd. 
 
Artikel 8 – Verkoop/verhuur van Producten 
8.1 Indien en voor zover de Activiteiten bestaan uit de verkoop 
en levering en/of verhuur van Producten gelden in aanvulling op de 
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nog de  
volgende bepalingen van dit artikel 8. 
 
8.2 De Gebruiker geeft geen garantie en aanvaardt uitdrukkelijk 
geen enkele aansprakelijkheid, tenzij veroorzaakt door eigen opzet 
en/of grove schuld van de Gebruiker, voor gebreken in geleverde  
Producten die het gevolg zijn van (a) normale slijtage, (b) onoordeel- 
kundig gebruik van de Producten (waaronder begrepen doch niet 
daartoe beperkt het gebruik van andere soorten zout dan steenzout),  
(c) niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, (d) installatie, montage, 
wijziging, reparatie of onrechtmatig gebruik van de Producten door de 
Wederpartij en/of derden, of (e) schade aan de Producten door  
weeromstandigheden. 
 
8.3 Het gebruik van de Producten door de Wederpartij geschiedt 
voor eigen rekening en risico van de Wederpartij. De Gebruiker  
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van  
de Producten door de Wederpartij en de Wederpartij zal de Gebruiker 
voor claims van derden ter zake, waaronder begrepen doch niet daar- 
toe beperkt het gebruiken van oplossingen met een te lage  
zoutconcentratie, volledig vrijwaren. De Wederpartij kan geen enkel 
recht ontlenen aan door de Gebruiker verstrekte adviezen en/of  
informatie ter zake uit welke hoofde dan ook verkregen, tenzij de  
Gebruiker deze informatie en/of adviezen heeft verstrekt als onderdeel 
van de Activiteiten, zoals bijvoorbeeld het leveren van een gebruiks- 
aanwijzing bij de Producten. 
 
8.4 De Wederpartij zal er voor zorgdragen dat het gebruik van 
de Producten in overeenstemming met de wettelijke milieuregelgeving 
zal geschieden. De Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprake-  
lijkheid ter zake en de Wederpartij zal de Gebruiker volledig vrijwaren 
voor alle claims van derden ter zake.  
 
8.5 Gebruiker behoudt zich de eigendom voor van door haar aan 
de Wederpartij verkochte en geleverde en te leveren Producten, totdat 
de Wederpartij volledig heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen 
voor alle krachtens de Overeenkomst geleverde Producten en/of  
Activiteiten en te leveren Producten en/of Activiteiten, alsmede totdat 
de Wederpartij volledig heeft voldaan aan alle vorderingen wegens 
tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen. De Weder- 
partij is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, noch  
gerechtigd de Producten te verpanden noch anderszins te bezwaren 
dan wel te vervreemden.  
 
8.6 De Wederpartij is gehouden om bij aflevering van verkochte 
Producten te onderzoeken of  de Producten aan de Overeenkomst  
beantwoorden en vrij van gebreken zijn. Indien dit niet het geval is,  
is de Wederpartij gehouden om de Gebruiker onverwijld na ontdekking 
daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, met dien versta 
de dat de Wederpartij de Gebruiker niet meer aansprakelijk ter zake 
kan houden, indien de Wederpartij bedoelde kennisgeving niet zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk acht (8) dagen na aflevering van de 
Producten, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, 
heeft gedaan. Vorderingen van de Wederpartij gebaseerd op de stelling  
dat de door de Gebruiker geleverde Producten niet voldoen aan het 
bepaalde in dit artikel 8.6, verjaren door verloop van een (1) jaar na 
de datum van aflevering aan de Wederpartij. Indien een reclame als 
bedoeld in dit artikel 8.6 gegrond wordt bevonden heeft Gebruiker de 
keuze de geleverde  Producten waarop de reclame betrekking heeft te 
vervangen of de prijs daarvan aan de Wederpartij  (gedeeltelijk) terug 
te betalen.  
 
Artikel 9 – Auteursrecht 
9.1 Alle door de Gebruiker aan de Wederpartij verstrekte 
tekeningen, documenten, en gegevens blijven eigendom van de 
Gebruiker. De Gebruiker heeft daarop het auteursrecht.  
 
Artikel 10 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring 
10.1 De Gebruiker zal de Overeenkomst met de vereiste zorg- 
vuldigheid en bekwaamheid uitvoeren, met dien verstande dat op de 
Gebruiker ter zake slechts een inspanningsverbintenis rust. 
 
 
 
 
 
 

10.2 Indien uitvoering niet, niet volgens de Overeenkomst of 
niet tijdig kan plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risico- 
sfeer van de Wederpartij ligt, zal deze de daardoor ontstane schade  
aan de Gebruiker vergoeden en zo mogelijk de Gebruiker in staat 
stellen de werkzaamheden op nader overeen te komen tijdstippen 
verrichten. 
 
10.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de 
Gebruiker of haar direct leidinggevenden, is de Gebruiker slechts 
aansprakelijk voor vergoeding van schade aan zaken tot maximaal  
het factuurbedrag betreffende de Activiteiten.  
 
10.4 De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, 
waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden 
verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en  
gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonder- 
brekingen of –stagnatie. 
 
10.5 De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet 
ondergeschikten voor wie de Gebruiker volgens de wet aansprakelijk  
is. 
 
10.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprake- 
lijkheid zijn niet van toepassing, indien de aansprakelijkheid van de 
Gebruiker voor de betreffende schade is verzekerd onder enige  
overeenkomst van verzekering van de Gebruiker. In dat geval is de 
Gebruiker slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de  
betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval. 
 
10.8 De Gebruiker bedingt alle wettelijke en contractuele  
verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprake- 
lijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al degenen die bij de  
uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 
 
10.9 De Gebruiker mag bij de uitvoering van de Overeenkomst 
derden inschakelen en is te allen tijde gerechtigd om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Wederpartij 
te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van de Gebruiker voor een 
tekortkoming van een derde is beperkt tot een bedrag dat de  
Wederpartij bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde zou  
hebben ontvangen.  
 
10.10 In geval van niet-voldoening door de Wederpartij aan 
enige verplichting jegens de Gebruiker, daaronder begrepen niet 
tijdige betaling, is de Gebruiker gerechtigd haar daar tegenover  
staande verbintenis(sen) op te schorten totdat de Wederpartij aan 
haar (betalings)verplichtingen zal hebben voldaan. 
 
Artikel 11 – Betaling en Zekerheid 
11.1 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden binnen 
dertig dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen facturen dienen 
binnen vijf werkdagen aan de Gebruiker schriftelijk kenbaar te  
worden gemaakt. De aldus ingediende bezwaren worden onmiddel- 
lijk in behandeling genomen maar schorsen de betalingsverplichting 
niet. Bij later blijkende juistheid van de bezwaren zal de Gebruiker  
gerechtigd zijn over te gaan tot verrekening met latere facturen.  
 
11.2 De Gebruiker heeft te allen tijde het recht gehele of  
gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of ander 
zins zekerheidstelling te verlangen. Indien er naar Gebruiker's 
oordeel gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Wederpartij 
haar verplichtingen jegens de Gebruiker niet behoorlijk of niet tijdig 
zal nakomen, is de Wederpartij verplicht om, op eerste verzoek van  
Gebruiker, terstond genoegzame, in de door de Gebruiker gewenste 
vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al haar 
(betalings)verplichtingen. 
 
11.3 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschie- 
den in Euro's, zonder verrekening, korting of opschorting, door 
overmaking op een door de Gebruiker aangegeven bank- of  
girorekening.   
 
11.4 In geval van niet-tijdige betaling is de Wederpartij, onver- 
minderd de overige rechten van de Gebruiker, zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, maandelijks, een rente over het (nog ver- 
schuldigde gedeelte van het) factuurbedrag verschuldigd ten  
bedrage van het promessedisconto van de Europese Centrale Bank 
plus 7% tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het (nog 
verschuldigde gedeelte van het) factuurbedrag. Alle (geheel of  
gedeeltelijk) nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar 
en alle gevolgen van niet-nakoming treden terstond in.   
 
11.5 De Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplich- 
tingen jegens de Wederpartij op te schorten indien de Wederpartij 
niet heeft betaald binnen de in lid 1 van dit artikel voorziene termijn 
en wel tot het moment waarop die betaling alsnog heeft plaatsge- 
vonden. 
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11.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de 
Gebruiker redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming 
door de Wederpartij van enige (betalings)verplichting onder de  
Overeenkomst komen ten laste van de Wederpartij, zulks met een 
minimum van 15 % van de hoofdsom. 
 
11.7 Betalingen van de Wederpartij strekken primair ter  
voldoening van de in artikel 11.6 bedoelde verschuldigde kosten en 
rente en worden na betaling in mindering geboekt op dat deel van  
de hoofdsom dat de Gebruiker aanwijst, ongeacht andersluidende 
instructies van de Wederpartij ter zake.  
 
Artikel 12 – Overmacht 
 
12.1 Indien de behoorlijke nakoming door één der partijen ten 
gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van 
deze partij komen, waaronder de omstandigheden in artikel 12.2 
genoemd, geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is, heeft de andere  
partij het recht de Overeenkomst(en) met deze partij voor een geheel 
of voor een overeenkomstig gedeelte te ontbinden, zonder tot schade-
vergoeding gehouden te zijn. Indien de onmogelijkheid tijdelijk is kan 
de Overeenkomst op een later tijdstip worden nagekomen, tenzij 
nakoming op een later tijdstip niet meer van waarde is voor de andere 
partij.  
 
12.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van 
één der partijen komen zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit 
te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te 
leveren zaken en/of Activiteiten verhinderen of beperken, tekort aan 
grond- en hulpstoffen voor productie van de zaken, tekort aan 
arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverbod,  
transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toe- 
leveranciers van de Gebruiker of transportondernemingen, storingen in 
de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogs- 
dreiging, alsmede al hetgeen volgens de wet onder overmacht valt.  
 
Artikel 13 – Conversie 
 
13.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en 
billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in 
deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan  
komt aan de desbetreffende bepaling qua inhoud en strekking een 
zoveel mogelijk overeenkomstige betekening toe, zodat daarop wel 
een beroep kan worden gedaan. 
 
Artikel 14 – Geschillen 
 
14.1 Op alle verbintenissen tussen de Gebruiker en de Wederpartij 
is Nederlands recht van toepassing.  
 
14.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan  
worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, 
in eerste aanleg door de bevoegde rechter te Breda.  
 
Artikel 15 – Deponering 
 
15.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel te Breda onder registratienummer: 50987828 


