
Algemene Voorwaarden Solid Betontechniek B.V. 

Versie 2.1   Ingangsdatum: 1 januari 2015 

Algemene Voorwaarden Solid Betontechniek 
 
 
Artikel 1 Definities 
- Artikel: een machine, vrachtwagen of auto dan wel onderdelen of toebehoren daarvoor. 
- De overeenkomst: de overeenkomst van koop, verkoop van of reparatie aan een artikel. 
- De koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuw of gebruikt artikel koopt. 
- De opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerk-

zaamheden, aankoop of verkoop van materiaal en de levering van onderdelen. 
- De opdrachtgever: degene die Solid Betontechniek de opdracht geeft tot het uitvoeren of doen van werk-

zaamheden. 
- Aflevering: daadwerkelijke overdracht van een artikel van Solid Betontechniek naar de opdrachtgever. Hier-

onder vallen ook aangepaste of gerepareerde artikelen, eigendom van de opdrachtgever. 
 
 
Artikel 2 Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst voor een opdracht 

tussen Solid Betontechniek en rechtspersoon of natuurlijk persoon.  
2. Partijen in deze verkoopvoorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds “Solid Betontechniek” en an-

derzijds “koper/opdrachtgever”. 
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien duidelijk schriftelijk overeengekomen. Overeen-

gekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer 
dan één transactie. 

4. Solid Betontechniek heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder uitdrukkelijke bericht-
geving hiervan aan koper/opdrachtgever. 

 
 
Artikel 3 Offertes 
1. Een offerte wordt, schriftelijk of elektronisch uitgebracht. Een mondelinge prijsafspraak wordt pas een offerte 

nadat dit schriftelijk of elektronisch is uitgebracht. 
2. Alle offertes die betrekking hebben op een artikel, hebben altijd een geldigheidsduur van 30 dagen, tellend 

vanaf de dagtekening van de offerte, tenzij anders is vermeld. 
3. Een offerte kan pas aanvaard worden als deze door de koper/opdrachtgever, binnen de gestelde geldig-

heidsduur wordt omgezet in een overeenkomst. 
4. Een offerte is altijd vrijblijvend van aard. 
 
 
Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst 
1. Een opdracht kan zowel schriftelijk alsook mondeling of elektronisch overeengekomen worden. Een monde-

linge toezegging wordt pas een overeenkomst nadat dit schriftelijk of elektronisch is overeengekomen.  
2. Er is pas een totstandkoming als een medewerker van Solid Betontechniek deze heeft bevestigd. Een beves-

tiging kan mondeling, schriftelijk of elektronisch zijn. 
3. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten, berekeningen en verdere omschrijvingen, zijn zo nauw-

keurig mogelijk, doch voor Solid Betontechniek niet bindend. Afwijkingen hierin zijn toelaatbaar en nimmer 
reden tot ontbinding van een overeenkomst. 

4. In geval van tussentijdse modelwijzigingen of wettelijke bepalingen is Solid Betontechniek gerechtigd deze 
zonder voorkennis of medeweten van de koper/opdrachtgever, aan te brengen in de verkochte artikelen of 
ter reparatie of onderhoud aangeboden artikelen. 

 
 
Artikel 5 Prijs 
1. Alle prijzen luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen en accijnzen van overheidswe-

ge, kosten van vervoer en verzekeringen, kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden alsme-
de de kosten van rijklaar maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers alsmede van Solid Betontechniek zelf en bij 
wijzigingen van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen 
of dergelijke omstandigheden, welke zich voordoen na het totstandkomen van de overeenkomst tussen Solid 
Betontechniek en koper/opdrachtgever, is Solid Betontechniek gerechtigd de overeengekomen prijs te ver-
hogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging. 

3. Werkplaatsuurtarieven zijn niet inbegrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden, 
tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

4. Prijzen zijn berekend voor levering vanaf vestiging Solid Betontechniek, Mijnheerkensweg 11, Roermond, 
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij aflevering elders dan bovengenoemd adres, neemt de ko-
per/opdrachtgever de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening. 
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Artikel 6 Leveringstijd 
1. Als leveringstijd geldt de datum van levering van artikel of dienst/reparatie zoals deze vermeld is in de door 

Solid Betontechniek en koper/opdrachtgever afgesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als aangege-
ven door Solid Betontechniek zowel schriftelijk als mondeling. 

2. Niet tijdige levering door de Solid Betontechniek kan nimmer een geldige reden zijn om de overeenkomst te 
ontbinden. Vervroegde aflevering is te allen tijden toegestaan. 

3. Indien bij aangaan van de opdracht/overkomst geen leveringstijd kon worden, of is aangegeven, zal wanneer 
hier door koper/opdrachtgever uitdrukkelijk naar gevraagd is, de (verwachtte) afleveringstijd door Solid Be-
tontechniek zo spoedig mogelijk aan de koper/opdrachtgever worden medegedeeld. 

4. Indien de koper/opdrachtgever binnen 3 werkdagen na kennisgeving van gereedheid van artikel door Solid 
Betontechniek het artikel niet heeft opgehaald of voor verzending is opgehaald, kunnen stallingskosten in re-
kening gebracht worden volgens de dan geldende tarieven van Solid Betontechniek. 

5. Het risico van uitstel van levering dan de afgesproken leveringstijd, veroorzaakt door hersteltijd benodigd 
voor reparatie na schade aan het artikel, of hersteltijd benodigd voor aanpassingen aan het artikel, ligt bij de 
koper/opdrachtgever. 

 
 
Artikel 7 Aflevering 
1. Als afleveringslocatie geldt te allen tijde de vestiging van Solid Betontechniek, Mijnheerkensweg 11, Roer-

mond, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2. Indien het verkochte of voor opdracht uitgevoerde artikel niet binnen 8 dagen vanaf het tijdstip dat de ko-

per/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staat is afgenomen of verzonden, komt 
het artikel vanaf dat moment in ieder geval voor eigen rekening en risico van de koper/opdrachtgever. 

3. Verzending van het artikel door een transporteur geschiedt geheel voor rekening en risico van de ko-
per/opdrachtgever. 

4. Afwijkingen in het af te leveren artikel, anders dan schriftelijk of mondeling was overeengekomen, zal door 
Solid Betontechniek worden medegedeeld, wanneer deze een negatief karakter op het geheel hebben. Afwij-
kingen positief aan wat was overeengekomen, hoeven niet door Solid Betontechniek medegedeeld te wor-
den. Tevens zal Solid Betontechniek niet noemenswaardige afwijkingen, niet hoeven te melden aan ko-
per/opdrachtgever. 

 
 
Artikel 8 Annulering/ontbinding 
1. Indien de koper/opdrachtgever één of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de verkoopovereenkomst 

niet tijdig of behoorlijk nakomt, alsmede faillissement, surseance van betaling en van stillegging of liquidatie 
van de onderneming van de koper/opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en 
heeft Solid Betontechniek het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden. 

2. Hersteltijd, zoals genoemd in artikel 6, lid 5, is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst. 
 
 
Artikel 9 Betaling 
1. Tenzij koper/opdrachtgever en Solid Betontechniek, schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling 

van de totale overeengekomen prijs, zonder verrekening, inhouding of opschorting door de ko-
per/opdrachtgever vooraf aan levering hebben plaatsgevonden, dan wel contant voldaan te worden bij afle-
vering. 

2. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe Solid Betontechniek te allen tijde toe is gerechtigd, 
een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Solid Betontechniek verlangde zekerheid 
voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Solid Betontechniek te bepalen wijze. 

3. Indien door de koper/opdrachtgever de te leveren goederen welke gereed zijn voor afname, nog niet of maar 
gedeeltelijk heeft betaald, is Solid Betontechniek gerechtigd goederen eigendom van koper/opdrachtgever 
welke als deel van het geheel aan Solid Betontechniek ter beschikking zijn gesteld te gebruiken als onder-
pand. De koper/opdrachtgever heeft geen recht op terugname of tijdelijk gebruik van de ter beschikking ge-
stelde goederen, tot het moment dat volledig aan de betaling is voldaan. 

4. Levering van onderdelen dan wel het uitvoeren van reparatie, onderhoud of het verrichten van een dienst, 
kan geschieden via facturatie achteraf. Betaling van deze geleverde goederen en werkzaamheden moet 
plaatsvinden binnen de betalingstermijn vermeld op de bijbehorende schriftelijke factuur. Zonder uitdrukkelij-
ke vermelding van een betalingstermijn, zowel schriftelijk als mondeling, geldt te allen een maximale beta-
lingstermijn van 14 dagen. 

5. Indien niet binnen of op de gestelde betalingstermijn, betaling van de gehele factuur heeft plaatsgevonden, is 
Solid Betontechniek gerechtigd over het niet betaalde bedrag of resterende gedeelte hiervan, maandelijks de 
wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het mo-
ment waarop betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van 
het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Solid Betontechniek uitstel 
van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot betaling komt te 
vervallen. 

6. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Solid 
Betontechniek gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel 
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de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Onder de buitengerechtelijke kosten vallen alle kosten die 
voor de incasso aan Solid Betontechniek in rekening worden door advocaten, procureurs, deurwaardes en 
ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechte-
lijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,--, tenzij 
de koper/opdrachtgever aannemelijk maakt dat Solid Betontechniek minder schade lijdt. 

 
 
Artikel 10 Inruil / Inkoop 
1. Het in te ruilen artikel blijft geheel voor eigen rekening en risico van koper/opdrachtgever zolang het artikel 

niet aan Solid Betontechniek daadwerkelijk is afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft koper/opdrachtgever eigenaar 
van het in te ruilen artikel en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en 
waardevermindering voor zijn rekening.  

2. Solid Betontechniek is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de daadwerkelijke afleve-
ring van het in te ruilen artikel op een later tijdstip valt dan de, bij benadering, aangegeven levertijd. Daar-
naast is Solid Betontechniek niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien het in te ruilen artikel 
bovenmatige slijtage vertoont veroorzaakt door (verhoogd) intensief gebruik, nalatig onderhoud, of opgelopen 
(meer) schade. In dergelijke gevallen kan Solid Betontechniek een percentage bij wege van afschrijving op 
de inkoopprijs hanteren en/of de herstelkosten in mindering brengen. 

3. Solid Betontechniek heeft te allen tijde het recht het in te ruilen artikel te weigeren als in te ruilen artikel. 
4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert koper/opdrachtgever jegens Solid Be-

tontechniek dat één of meerdere eventueel door hem in te ruilen artikelen, vrij zijn van rechten en aanspra-
ken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke (en verkeersveilige) staat verkeren en dat met het artikel of de 
artikelen niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage en/of bedrijfsuren en 
voorts garandeert hij Solid Betontechniek in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of omstandighe-
den die betrekking hebben op het in te ruilen artikel waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten 
dat die van belang (kunnen) zijn voor Solid Betontechniek die daarvan onkundig is (gebleven). 

5. De daadwerkelijke inruil ontslaat koper/opdrachtgever niet van de in lid 4 bedoelde garantie. 
 
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid 
1. Solid Betontechniek is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare 

en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Solid Betontechniek in de 
uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm 
van gevolgschade of indirecte schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, schade wegens waardever-
mindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in opbrengst als gevolg van huur of 
leasekosten voor vervangend materieel/vervoer, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en per-
soonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten. 

2. Transport en aanleveren van materieel, voorzien van een kenteken zoals bedoeld in de voorschriften RDW 
en op naam van de koper/opdrachtgever, vallen altijd onder de verantwoording en aansprakelijkheid van de 
koper/opdrachtgever en de hierbij wettelijk minimaal vereiste WA-verzekering. Ook ten tijde van vervoer of 
transport met zogenaamde ‘groene kentekens’ van materieel ter beschikking gesteld door de ko-
per/opdrachtgever, blijft de koper/opdrachtgever verantwoordelijk voor de wettelijke minimale WA-
verzekering waar door Solid Betontechniek ook een beroep op kan worden gedaan. 

3. Voorzover Solid Betontechniek uit hoofde van het hiervoor in lid 1 en lid 2 bepaalde, gehouden is schade te 
vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Solid Betontechniek verzekerd is althans redelijker-
wijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde 
of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. 

4. Met betrekking tot de staat van de door Solid Betontechniek geleverde diensten, waaronder reparaties, en/of 
zaken, strekt de aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de ga-
rantievoorwaarden, zoals bedoeld in artikel 12. Daarnaast kan Solid Betontechniek nooit aansprakelijk ge-
steld worden voor een bedrag hoger dan de bijbehorende facturatie van geleverde dienst(en) of zaken. 

5. Solid Betontechniek is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een aanpassing/modificatie uitge-
voerd door koper/opdrachtgever of derden aan een artikel welke normaliter binnen de aansprakelijkheid of 
garantie van Solid Betontechniek valt. 

6. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten. 
7. Koper/opdrachtgever vrijwaart Solid Betontechniek tegen alle aanspraken van derden, tenzij Solid Beton-

techniek volgens dit artikel aansprakelijk is. 
 
 
Artikel 12 Garantie 
1. Voor levering van nieuwe artikelen gelden geen andere garanties dan door de fabrikant, importeur of toeleve-

rancier is verleend. 
2. De verkoopdatum zoals vermeld op de factuur van een artikel geldt als ingangsdatum van de garantieperio-

de. 
3. Garantie op eerder door derden gebruikte artikelen (occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en 

–onderdelen daaronder begrepen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk an-
ders zijn overeengekomen. 
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4. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solid Beton-
techniek, werkzaamheden door koper/opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben 
op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan. 

5. In geval van garantie is Solid Betontechniek uitsluitend ter zijner keuze slechts gehouden tot vervanging, 
aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op gebruikelijke 
afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de 
wederpartij of derde, dan wel van normale slijtage.  

6. Vervangen artikelen worden na uitvoering van een reparatie onder garantie, maar ook bij reparaties welke 
niet onder de garantie vallen, eigendom van Solid Betontechniek, zonder dat de koper/opdrachtgever op eni-
gerlei vergoeding aanspraak kan maken. 

7. Solid Betontechniek garandeert de door hem verrichtte werkzaamheden gedurende een termijn van maxi-
maal 3 maanden met een maximum van € 5.000,--, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de 
reparatie. De garantie houdt hierbij in dat Solid Betontechniek de binnen deze termijn geconstateerde tekort-
komingen, mits onverwijld aan hem gemeld, voor eigen rekening zal verhelpen. Geen garantie wordt ver-
strekt op verrichte noodreparaties.  

8. Alle garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien koper/opdrachtgever of derden zonder vooraf-
gaande goedkeuring van Solid Betontechniek werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in ver-
band staan met de door Solid Betontechniek  verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het 
beroep op de garantie wordt gedaan.  

 
 
Artikel 13 Overmacht 
1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor Solid Betontechniek ten gevolge van overmacht 

bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Solid Betontechniek gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet 
is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan ko-
per/opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken. 

2. Onder overmacht in de zin van de voorwaarden, wordt onder meer verstaan:  
 oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage; 
 brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen; 
 storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook; 
 boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij Solid Betontechniek in 

dienst zijnde werknemers; 
 transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden; 
 niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door Solid Betontechniek ten behoeve van de uitvoering 

van de overeenkomst ingeschakeld; 
 alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege, zoals wijzigingen in de wetge-

ving; 
 epidemieën; 
 diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van 

Solid Betontechniek dan wel tijdens transport; 
 alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Solid Betontechniek 

wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Solid 
Betontechniek kan worden verlangd. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden 
leveranciers van Solid Betontechniek en andere door Solid Betontechniek ingeschakelde derden betref-
fen. 

 
 
Artikel 14 Toepasselijk recht 
Op elke rechtsverhouding tussen Solid Betontechniek en koper/opdrachtgever is het Nederlands recht van toe-
passing. 


