ALGEMENE VOORWAARDEN
Van Tilburg Afvalverwerking, Transport en Aannemerij
Gevestigd aan de Stoofdijk 8 te Dinteloord,
gedeponeerd op 23 december 2013 ter griffie van
de Kamer van Koophandel voor West-Brabant te
Breda onder nummer: 20025465.
1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Van Tilburg: van Tilburg Afvalverwerking BV,
Molenweg BV (Transport) en Puinbrekerij BV
(Aannemerij).
b. Afvalstoffen: dit zijn alle aan van Tilburg
aangeboden of daartoe bestemde stoffen,
preparaten of andere producten, waarvan de
opdrachtgever zich ontdoet, zich voorneemt te
ontdoen of moet ontdoen. Dit in het kader van
een gesloten overeenkomst tussen de partijen
of een offerte daartoe.
c. Opdrachtgever: ieder die met van Tilburg een
overeenkomst sluit of daartoe een offerte
aanvraagt.
d. Overeenkomst: een overeenkomst of contract
tot dienstverlening en/of overeenkomst tot
verkoop, verhuur en/of in bruikleen verschaffen
van de producten en materialen, alsmede
iedere andere overeenkomst tussen van
Tilburg en de opdrachtgever.
e. Partij: van Tilburg en opdrachtgever
2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding
en iedere overeenkomst tussen van Tilburg en
een opdrachtgever waarop van Tilburg deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door een of
beide partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Voorzover de door van Tilburg gesloten
overeenkomsten betrekking hebben op het
verrichten van transportwerkzaamheden zijn deze
voorwaarden echter niet van toepassing. In dat
geval zijn uitsluitend de Algemene Vervoer
Condities (AVC) zoals deze zijn gedeponeerd ter
griffie van de Arrondissementsrechtbanken te
Rotterdam en Amsterdam van toepassing.
3 Offertes en overeenkomsten
3.1 De door van Tilburg gemaakte offertes zijn
geheel vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Aan de
offertes kunnen de opdrachtgevers geen enkel
recht ontlenen. De in een offerte vermelde
prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
3.2 Bij uitgebrachte offertes en overeenkomsten
wordt uitgegaan bij restafval van een soortelijk

(standaard) gewicht van 100 kilo per 1000 liter.
Bij overschrijding van dit gewicht behoudt Van
Tilburg zich het recht voor de meerkosten door
te berekenen aan opdrachtgever.
4 Duur, exclusiviteit en beëindiging
4.1 Overeenkomsten worden steeds aangegaan
voor de duur van 24, 36 of 60 maanden, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Hieronder vallen niet de
opdrachten tot het incidenteel inzamelen,
vervoeren, bewerken en/of verwijderen van
afvalstoffen.
4.2 De overeenkomsten worden telkens
stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur als
waarvoor de overeenkomst oorspronkelijk
werd aangegaan (met een minimum van 24
maanden), behoudens tijdige schriftelijke
opzegging overeenkomstig artikel 4.3.
4.3 Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde
van de lopende contractsduur, mits schriftelijk,
door middel van een aangetekend schrijven,
en met inachtneming van een opzegtermijn
van ten minste 6 maanden.
4.4 Het is de opdrachtgever gedurende de
contractsduur niet toegestaan om met
betrekking tot dezelfde afvalstoffen als die
waarop de overeenkomst met van Tilburg ziet
vergelijkbare overeenkomsten met derden aan
te gaan.
4.5 De opdrachtgever is niet bevoegd een
overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij
de opdrachtgever daartoe wegens verzuim van
van Tilburg gerechtigd zou zijn.
4.6 In geval van overtreding van lid 4.4 of 4.5
verbeurt de opdrachtgever aan van Tilburg een
dadelijk zonder in gebrekenstelling opeisbare
boete gelijk aan zes procent (6%) van de in de
twaalf maanden voorafgaande aan de
overtreding aan de opdrachtgever
gefactureerde bedragen. Dit met een minimum
van € 250,- deze onverminderd het recht van
van Tilburg om daarnaast schadevergoeding
te vorderen indien en voorzover de werkelijke
schade meer bedraagt dan de aldus verbeurde
boete.
4.7 Iedere partij is bevoegd om zonder nadere
sommatie de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden door middel van een
schriftelijke verklaring, indien de andere partij
met één of meerdere verplichtingen in wettelijk
verzuim is, surseance van betaling aanvraagt,
in staat van faillissement wordt verklaard, een
aanvraag tot diens ondercuratelestelling

aanhangig is gemaakt of indien bewind over
(een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld
of hij het beheer en/of beschikking over zijn
vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en
wanneer de partij (indien vennootschap onder
firma of besloten of naamloze vennootschap)
in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
5 Prijsbepaling
5.1 De door van van Tilburg opgegeven prijzen
zijn in euro’s en exclusief meerwerk, exclusief
transportkosten, exclusief omzetbelasting,
exclusief eventuele andere door de overheid
opgelegde belastingen en/ of heffingen,
waaronder de kosten verbonden aan
vergunningen, rechten en belastingen welke
nodig zijn voor het uitvoeren van de
betreffende opdracht.
5.2 Ingeval voorafgaand aan de overeenkomst
geen bepaalde prijs is overeengekomen dan
heeft van Tilburg het recht achteraf de prijs
vast te stellen conform de op dat moment voor
de verrichte werkzaamheden gangbare
tarieven.
5.3. Ingeval op verzoek van de Opdrachtgever, of
indien Van Tilburg daartoe anderszins
genoodzaakt is, van de normale werktijden van
Van Tilburg moet worden afgeweken, is Van
Tilburg gerechtigd de meerkosten hiervan
afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te
brengen.
5.3 Van Tilburg is te allen tijde gerechtigd alle
kosten zoals mutatiekosten, plaatsingskosten,
ophaalkosten, reinigingskosten en
voorrijkosten die verband houden met de
uitvoering van de overeenkomst, als de daaruit
vooruitvloeiende rechtshandelingen en
rechtsbetrekkingen aan de opdrachtgever in
rekening te brengen.
5.4 Van Tilburg behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor om de door hem opgegeven prijzen
tijdens de duur van de overeenkomst te
verhogen, indien de kosten voor Van Tilburg
toenemen als gevolg van buiten zijn
invloedssfeer liggende omstandigheden, zulks
bijvoorbeeld in geval van een stijging van de
loonkosten en/of brandstofkosten, een
wijziging in de wisselkoersen, een stijging van
de grondstof- en energieprijzen, een stijging
van de verwerkingsprijzen en/of een wijziging
van de locatie waar de be- en/of verwerking
plaatsvindt.
5.6. Voor iedere rolcontainer opdracht rekent Van
Tilburg € 40,00 plaatsingskosten per container
per opdracht en € 75,00 afvoerkosten, incl.
reiniging en desinfectering van container.
5.7. Van Tilburg heeft het recht periodiek, doch in
ieder geval per 1 januari van enig jaar, de door
haar gehanteerde prijzen en tarieven te

herzien. Van Tilburg bericht de opdrachtgever
hiervan schriftelijk.
6. Meerwerk en wijzigingen
6.1. Onder meerwerk wordt verstaan al die
werkzaamheden en/of producten die tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst worden
verricht casu quo geleverd en die meer of
anders zijn dan hetgeen oorspronkelijk is
overeengekomen, waaronder onder meer
begrepen:
a. aanvullingen en/of wijzigingen in de
overeengekomen werkzaamheden op verzoek
van Opdrachtgever, waardoor die
werkzaamheden naar de mening van de Van
Tilburg worden verzwaard of uitgebreid;
b. aanvullingen en/of wijzigingen van de
overeengekomen werkzaamheden omdat
zulks naar mening van Van Tilburg
redelijkerwijs nodig is voor een goede en
vakkundige uitvoering van de Overeenkomst
en/of op grond van nieuwe of gewijzigde
(overheids-)voorschriften
c. aanvullingen en/of wijzigingen van de
overeengekomen werkzaamheden die nodig
zijn geworden als gevolg van niet-nakoming
door Opdrachtgever van enige verplichting
voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de
Acceptatievoorwaarden, zulks onverminderd
de overige rechten van Van Tilburg;
d. één of meerdere extra ledigingen en/of
inzameldiensten met betrekking tot afvalstoffen
die zich naast of op- en niet in- het
inzamelmiddel bevinden op het ogenblik van
de reguliere lediging.
e. overschrijding van het standaard gewicht
waarop het tarief van de rolcontainer is
gebaseerd.
6.2. Van Tilburg is gerechtigd om eenzijdig
wijzigingen aan te brengen in de
overeenkomst, bijvoorbeeld vanwege de aard
en samenstelling van de afvalstoffen,
wijzigngen van inzamel- of verwerkingsmethodiek, wijziging van grootte of ledigingsfrequentie van de rolcontainer of indien wet
en/of regelgeving dit vereisen. Opdrachtgever
wordt van eventuele wijzigingen schriftelijk
door Van Tilburg in kennis gesteld, onder
vermelding van een eventuele wijziging van de
prijs die overeengekomen is in de
Overeenkomst.
7 Levering
7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt
levering af bedrijf van Van Tilburg te
Dinteloord.
7.2 De opdrachtgever is verplicht de gekochte
zaken af te nemen op het moment waarop
deze hem worden bezorgd dan wel op het

moment waarop deze volgens de
overeenkomst aan hem ter beschikking wordt
gesteld. Indien de opdrachtgever de afname
weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies, noodzakelijk voor de
levering, zullen de zaken worden opgeslagen
voor risico van de opdrachtgever. De
opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende
kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten,
verschuldigd zijn.
7.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet - tijdige aflevering
dient de opdrachtgever van Tilburg daardoor
schriftelijk in gebreke te stellen.
7.4 Het is van Tilburg toegestaan verkochte zaken
in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien
een deellevering geen zelfstandige waarde
heeft. Indien de zaken in gedeelten worden
geleverd, is van Tilburg bevoegd elk gedeelte
afzonderlijk te factureren.
8 Beëindiging van de overeenkomst
8.1 De vorderingen van van Tilburg op de
opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan
van Tilburg omstandigheden ter kennis komen
die van Tilburg goede grond geven te vrezen
dat de opdrachtgever niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen;
- indien van Tilburg de opdrachtgever bij het
sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is van Tilburg
bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot
ontbinding van de overeenkomst over te gaan,
één en ander onverminderd het recht van van
Tilburg om schadevergoeding te vorderen.
8.2 Indien zich omstandigheden voordoen met
betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan van Tilburg zich bij de uitvoering van
de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen, welke van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan
worden gevergd, is van Tilburg bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.
9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum. Na het verstrijken van 14
dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever
in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het
moment van in verzuim treden over het

opeisbare bedrag een rente verschuldigd ter
hoogte 1,5% per maand, waarbij een gedeelte
van een maand geldt als een hele maand.
9.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting,
verrekening of opschorting.
9.3 Van Tilburg is gerechtigd een
kredietbeperkingstoeslag van 1% in rekening
te brengen, welke de opdrachtgever niet is
verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen
factuurdatum.
9.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen
strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten
en in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst open staan. Zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
9.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
van invordering van alle aan van Tilburg
gerechtigde bedragen komen ten laste van de
opdrachtgever. Hierbij zijn de
buitengerechtigelijke kosten gefixeerd op
vijftien procent (15%) van het verschuldigde
bedrag, met een minimum van € 250,-.
9.6 In geval van liquidatie, faillissement of
surséance van betaling van de opdrachtgever
zullen de verplichtingen van de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar zijn.
9.7 Wanneer van Tilburg voor of tijdens de
uitvoering van de overeenkomst vreest dat de
opdrachtgever niet tijdig aan de
betalingsverplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd om de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten totdat de
opdrachtgever vooruit heeft betaald en/of
voldoende zekerheid heeft gesteld. Indien dit
niet het geval is, is van Tilburg gerechtigd om
de overeenkomst te ontbinden. Alle schade
voor van Tilburg die uit deze opschorting en/of
ontbinding voortkomt dient door de
opdrachtgever te worden vergoed.
10
Eigendomsvoorbehoud
10.1 De door van Tilburg geleverde zaken
blijven het eigendom van van Tilburg totdat de
opdrachtgever alle navolgende verplichtingen
uit alle met van Tilburg gesloten
overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot
geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- eventuele vorderingen wegens niet –
nakoming door de opdrachtgever van
(koop-) overeenkomsten.
10.2 Door van Tilburg afgeleverde zaken, die
krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mogen slechts in
het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht. Overigens is de
opdrachtgever niet bevoegd de zaken te

verpanden of hier enig ander recht op te
vestigen.
10.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen
niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat
hij zulks niet zal doen, is van Tilburg
gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid
1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de
opdrachtgever of derden die de zaak voor de
opdrachtgever houden, te halen of weg te
doen halen. De opdrachtgever is verplicht
hiertoe alle medewerking te verschaffen op
straffe van een boete van 10% van het door
hem verschuldigde bedrag per dag.
10.4 Indien derden enig recht op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever
verplicht van Tilburg zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
11
Gebreken; Klachttermijnen
11.1 De opdrachtgever dient de gekochte zaken
bij aflevering – of zo spoedig daarna als
mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient
de opdrachtgever na te gaan of het geleverde
aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwaliteit
(bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)
overstemmen met het overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de
overeengekomen kwaliteitseisen of
- indien deze ontbreken – aan de eisen die
gesteld mogen worden voor een normaal
gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten
geconstateerd, dan dient de opdrachtgever
deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk
aan van Tilburg te melden.
11.3 Niet – zichtbare gebreken dient de
opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering
schriftelijk te melden aan van Tilburg.
11.4 Een beroep op de onjuistheid van een
factuur dient onder opgaaf van redenen, bij
aangetekend schrijven, binnen 14 (veertien)
dagen na de factuurdatum bij Van Tilburg te
worden ingediend, bij gebreke waarvan alle
rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.
11.5 Ook indien de opdrachtgever tijdig
reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en
afname van gedane bestellingen bestaan.
Zaken kunnen slechts na voorafgaande
schriftelijke toestemming aan van Tilburg
worden geretourneerd.
12
Inname afvalstoffen
12.1 Wanneer de door/met van Tilburg gesloten
overeenkomst betrekking heeft op het afnemen
van afvalstoffen in daartoe door van Tilburg

verhuurde dan wel op grond van enige andere
titel ter beschikking gestelde (rol)container(s)
dan gelden de navolgende bepalingen.
12.2 Het is de huurder c.q. gebruiker van de
(rol)container slechts toegestaan de
(rol)container te laden met afvalstoffen, niet
zijnde chemische afvalstoffen.
12.3 Wanneer voor of bij het ophalen van de
(rol)container mocht blijken dat de
(rol)container, in weerwil van het bepaalde in
lid 2 van dit artikel, chemische afvalstoffen
bevat dan heeft van Tilburg zonder meer het
recht de inhoud van de (rol)container te
weigeren en te verlangen dat de (rol)container
door de huurder c.q. gebruiker binnen 24 uur
geheel leeg en schoon aan haar ter vrije
beschikking wordt gesteld. In dat geval
behoudt van Tilburg jegens de opdrachtgever
onverkort aanspraak op volledige betaling van
de overeengekomen prijs, onverminderd haar
recht op vergoeding van eventuele verdere
schade.
12.4 Wanneer eerst bij het ledigen van de
container blijkt dat de (rol)container chemisch
afvalstoffen bevat dan is de huurder c.q.
gebruiker van de (rol)container jegens van
Tilburg aansprakelijk voor alle voor van
Tilburg, dan wel voor derde(n), daaruit
voortvloeiende schade. Onder schade in de zin
van dit artikel wordt onder meer verstaan de
kosten die voor van Tilburg die voortvloeien uit
het afvoeren, verwerken, saneren, storten e.d.
van de in de (rol)container aanwezige
chemische afvalstoffen alsmede de
aansprakelijkheid van van Tilburg jegens
derde(n), publiekrechtelijke lichamen
daaronder begrepen, voor de kosten van
sanering van de door de, in de (rol)container
aanwezige, chemische afvalstoffen
veroorzaakte milieuschade. Wanneer na het
ophalen van de (rol)container chemische
afvalstoffen in de container worden
aangetroffen dan stelt van Tilburg hiervan de
huurder c.q. gebruiker op de hoogte opdat
deze zich op het bedrijf van van Tilburg
daarvan kan vergewissen. Van Tilburg heeft te
allen tijde het recht te verlangen dat de
huurder c.q. gebruiker op eigen kosten de
chemische afvalstoffen alsnog uit de
(rol)container verwijdert.
12.5 De huurder c.q. gebruiker van de
(rol)container is verplicht om desgevraagd bij
het ophalen van de container een verklaring te
ondertekenen waarin de in lid 4 van dit artikel
neergelegde aansprakelijkheid uitdrukkelijk
wordt aanvaard.
12.6 Van Tilburg heeft het recht te verlangen dat
bij de door haar op te halen afvalstoffen een
door een erkend onderzoekinstituut afgegeven

schriftelijk stuk aanwezig is waarin wordt
verklaard dat de betreffende afvalstoffen geen
verontreinigende chemische stoffen bevatten.
13
Schade aan container
13.1 De huurder c.q. gebruiker van de
(rol)container is jegens van Tilburg
aansprakelijk voor alle schade die gedurende
de periode dat de (rol)container aan de
huurder c.q. gebruiker ter beschikking heeft
gestaan, aan de (rol)container is toegebracht.
Hieronder wordt onder andere verstaan
brandschade en/of vermissing van de
(rol)container.
13.2 Eventuele schade aan een (rol)container
dient onmiddellijk aan van Tilburg te worden
gemeld.
14
Aansprakelijkheid
Van Tilburg is ten opzichte van de opdrachtgever
uitsluitend in de volgende gevallen
aansprakelijk voor de door de opdrachtgever
geleden schade:
15.1 Voor schade die is opgetreden als gevolg
van gebreken in door van Tilburg geleverde
zaken is zij slechts aansprakelijk indien zij wist,
althans redelijkerwijs had kunnen weten, dat
de geleverde zaken de betreffende gebreken
bezitten. Tot het tegendeel wordt bewezen
wordt ervan uitgegaan dat van Tilburg een en
ander niet wist en/of redelijkerwijs niet had
kunnen weten. Onder gebreken wordt
uitdrukkelijk mede verstaan de aanwezigheid
van wezensvreemde stoffen in de door van
Tilburg geleverde zaken. Van Tilburg is niet
verplicht om de door hem te leveren zaken
telkenmale aan een analyseonderzoek ten
(doen) onderwerpen.
15.2 Van Tilburg is niet aansprakelijk voor de
directe of indirecte schade, vertragingsschade
daaronder begrepen, die het gevolg is van,
dan wel samenhangt met, een door haar
gemaakte fout in de uitvoering van de, uit de
met de opdrachtgever gesloten overeenkomst
voortvloeiende, verbintenissen.Tenzij de
schade het gevolg is van grove schuld en/of
opzet van van Tilburg of van haar
leidinggevende ondergeschikten.
15.3 Van Tilburg is niet aansprakelijk voor de
directe of indirecte schade, vertragingsschade
daaronder begrepen die het gevolg is van, dan
wel samenhangt met, een in de uitvoering van
de, uit de met de opdrachtgever gesloten
overeenkomst voortvloeiende, verbintenissen
gebruikte zaak. Tenzij het gebrek bij een
normale mate van achtzaamheid door van
Tilburg geconstateerd had kunnen worden.
15.4 Van Tilburg is niet aansprakelijk voor de
schade die ontstaat doordat de be- of

verwerkingsinrichting afvalstoffen weigert. In
dit geval zullen de afvalstoffen ofwel aan de
opdrachtgever worden teruggegeven zonder
dat daar kosten voor in rekening worden
gebracht en zonder dat daardoor
aansprakelijkheid ontstaat, dan wel aan een
andere be- of verwerkingsinrichting worden
geleverd. De daaraan verbonden kosten zullen
aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
15.5 In geval de overeengekomen uit te voeren
werkzaamheden bestaan uit
grondwerkzaamheden is de opdrachtgever
verplicht tevoren aan van Tilburg mee te delen
of, en zo ja op welke plaats, leidingen, kabels,
buizen en/of andere werken in de grond
aanwezig zijn. Wanneer tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden schade wordt
toegebracht aan in de grond aanwezige
werken is van Tilburg jegens de
opdrachtgever, wanneer zij de zijdens de
opdrachtgever gegeven aanwijzingen heeft
opgevolgd, niet aansprakelijk voor door de
opdrachtgever dientengevolge geleden directe
en indirecte schade, waaronder de door
derde(n) bij de opdrachtgever geclaimde
schade onder meer begrepen zij.
15.6 Het onder de leden 2 en 5 bepaalde is
eveneens van toepassing wanneer de schade
een gevolg is van een fout die gemaakt is door
een door van Tilburg ingeschakelde derde.
15.7 De opdrachtgever is gehouden van Tilburg,
haar werknemers en door van Tilburg bij de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde
personen (al dan niet rechtspersonen) zowel in
als buiten rechte te vrijwaren tegen door
derden jegens haar, in verband met door haar
aan in de grond aanwezige werken
toegebracht schade, ingestelde vorderingen
strekkende tot vergoeding van de daardoor
geleden directe en indirecte schade.
15.8 Iedere vordering op schadevergoeding
tegen van Tilburg, behalve die welke door van
Tilburg is erkend, vervalt door het enkele
verloop van zes maanden nadat de
opdrachtgever de schade heeft ontdekt of
redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
15.9 De aansprakelijkheid is te allen tijde, dus
eveneens in de lid 1 t/m 6 bedoelde situaties,
beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor
van Tilburg zich redelijkerwijs heeft kunnen
verzekeren.
15.10 De aansprakelijkheid van van Tilburg is
beperkt tot €50.000,- indien de
aansprakelijkheidsverzekering van van Tilburg
in enig concreet geval geen aanspraak geeft
op dekking, dan wel de betreffende schade
niet door de verzekering is gedekt.

16
Incassokosten
16.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim
met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. In ieder
geval is de opdrachtgever verschuldigd:
- over de eerste € 3.000,15%
- over het meerdere tot € 6.000,10%
- over het meerdere tot € 15.000,8%
- over het meerdere tot € 60.000,5%
- over het meerdere
3%
Indien van Tilburg aantoont hogere kosten te
hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.
16.2 De opdrachtgever is jegens van Tilburg de
door deze gemaakte gerechtelijke kosten
verschuldigd in alle instanties, tenzij deze
onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien van Tilburg en de
opdrachtgever met betrekking tot een
overeenkomst waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn een
gerechtelijke procedure voeren en een
rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde
gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in
overwegende mate in het ongelijk wordt
gesteld.
17
Overmacht
17.1 Onder de overmacht wordt verstaan
omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen, en die niet aan van
Tilburg zijn toe te rekenen. Hieronder zullen
(indien en voorzover deze omstandigheden de
nakoming onmogelijk maken of onredelijk
bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in
andere bedrijven dan die van van Tilburg,
wilde stakingen of politieke stakingen in het
bedrijf van van Tilburg; oorlog(sgevaar);
ongevallen; (natuur)rampen;
overheidsmaatregelen;een algemeen gebrek
aan benodigde grondstoffen en andere voor
het totstandbrengen van de overeengekomen
prestatie benodigde zaken of diensten;
intrekking van vergunningen van van Tilburg
en/of haar leveranciers; niet-voorzienbare
stagnatie bij toeleveranciers of andere derden
waarvan van Tilburg afhankelijk is en
algemene vervoersproblemen; na het aangaan
van de verbintenis in werking getreden/
gewijzigde wettelijke voorschriften die
nakoming van de verbintenis door van Tilburg
verhinderen.
17.2 Van Tilburg heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming

verhindert intreedt nadat van Tilburg haar
verbintenis had moeten nakomen.
17.3 Tijdens overmacht worden de leverings-,
afname- en andere verplichtingen van van
Tilburg opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de
verplichtingen door van Tilburg niet mogelijk is
langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
17.4 Indien van Tilburg bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de opdrachtgever gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als
het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
18
Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de
bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk
geschil tussen van Tilburg en de opdrachtgever,
worden beslecht door de bevoegde rechter in het
Arrondissement Breda. Van Tilburg blijft echter
bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de
volgens de wet of het toepasselijke internationale
verdrag bevoegde rechter.
19 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen van Tilburg en de
opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

