
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 
 

Versie 1 januari 2022 Pagina 1 van 4 
 

A.  ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Definities 

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1. Diensten: door Infra Delivery aan de Contractpartij te verlenen diensten en/of voor de 

Contractpartij te verrichten werkzaamheden (aanneming van werk ex artikel 7:750 BW e.v.), 

niet zijnde de levering van Goederen. 

1.2. Goederen: door Infra Delivery te verkopen en/of te leveren goederen in de zin van artikel 3:1 

BW, waaronder bouwgrondstoffen zoals grond, baggerspecie, bouwstoffen al dan niet zijnde 

afvalstof. 

1.3. Infra Delivery: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Infra Delivery B.V., 

gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (3316 LB) Dordrecht aan de Aventurijn 220, 

ingeschreven onder KvK-nummer ‘77354583’. 

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst en/of nadere of vervolgovereenkomsten tussen Infra 

Delivery en Contractpartij tot levering van Goederen en/of het verlenen van Diensten. 

1.5. Overmacht: onder meer omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en 

die niet aan Infra Delivery zijn toe te rekenen. Omstandigheden die in ieder geval onder 

“overmacht” worden verstaan, ongeacht of deze omstandigheden ten tijde van de 

contractafsluiting voorzien zijn of voorzien waren, zijn: gehele of gedeeltelijke misproductie, 

ongeschiktheid van zaken (waaronder Goederen), waarvan Infra Delivery bij de uitvoering van 

de verbintenis gebruik maakt, werkstaking, blokkade, stagnatie van energie- en 

watervoorzieningen, stagnatie in binnen- en/of buitenlandse aanvoer van grondstoffen, in-, 

uit- en/of doorvoerverbod en andere belemmerende overheidsmaatregelen, 

transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door Infra Delivery’s leveranciers, 

boycot van Infra Delivery of van haar toeleveranciers, weersomstandigheden, 

natuurevenementen, natuur- en/of kernrampen, oproer, sabotage, brand of andere storingen 

in het bedrijf van Infra Delivery, oorlog, oorlogsdreiging, pandemieën, epidemieën en 

overheidsmaatregelen (nationaal of internationaal). Deze opsomming mag niet als 

gelimiteerd worden beschouwd. 

1.6. Voorwaarden: deze ‘Infra Delivery B.V. – Algemene voorwaarden voor de verkoop van 

Goederen en Diensten’. 

1.7. Contractpartij: de wederpartij van Infra Delivery, zijnde de (potentiële) koper of 

opdrachtgever of een (rechts)persoon namens de (potentiële) koper of opdrachtgever.  
 

Artikel 2. Toepasselijkheid en algemene bepalingen 

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Infra Delivery als 

(potentiële) verkoper en/of opdrachtnemer optreedt. Daaronder valt tevens een tussen Infra 

Delivery en Contractpartij geldende (al dan niet stilzwijgend ontstane) duurovereenkomst, 

voortvloeiende uit een reeks van separate overeenkomsten en/of een bestendige 

handelsrelatie tussen Infra Delivery en Contractpartij. 

2.2. Afwijkingen van deze Voorwaarden geschieden uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk of per 

e-mail met toestemming van Infra Delivery. Een dergelijke afwijking heeft geen werking ten 

opzichte van eventuele andere (toekomstige) overeenkomsten. 

2.3. Toepasselijkheid van de door Contractpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4. Wanneer Infra Delivery in een voorkomend geval geen beroep doet op hetgeen in deze 

Voorwaarden is bepaald, betekent dit niet dat Infra Delivery daarmee afstand heeft gedaan 

van het recht om zich in andere gevallen wel op het bepaalde in deze Voorwaarden te 

beroepen. 

2.5. Indien en voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig, nietig of niet afdwingbaar 

mocht blijken te zijn naar het oordeel van een daartoe bevoegde rechter of arbiter, zullen de 

overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.  

2.6. Indien een vertaling van deze Voorwaarden afwijkt van de Nederlandse tekst, prevaleert de 

Nederlandse tekst. 
 

Artikel 3. Offerte 

3.1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door Infra Delivery gedaan, zijn vrijblijvend en 

hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.  

3.2. Ieder aanbod door Infra Delivery gedaan geldt onder voorbehoud van (tijdige) leverbaarheid 

/ beschikbaarheid van het aangebodene. 

3.3. Een aanbieding van Infra Delivery geldt alleen voor de Contractpartij aan wie deze is gedaan 

en geldt slechts voor de duur van de geldigheidstermijn. 
 

Artikel 4. Overeenkomst, totstandkoming, wijziging en aanvulling 

4.1. Een overeenkomst tussen Infra Delivery en Contractpartij komt eerst tot stand nadat Infra 

Delivery de opdracht van Contractpartij schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd door middel 

van een orderbevestiging of nadat Infra Delivery met de uitvoering van de overeenkomst is 

aangevangen. 

4.2. Een wijziging in of een aanvulling op een overeenkomst is alleen dan geldig wanneer deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail tussen Infra Delivery en Contractpartij is 

overeengekomen.  

 

 

4.3. Indien levering plaatsvindt zonder voorafgaand overleg over prijs, hoeveelheid, samenstelling 

en/of condities, is Contractpartij gebonden aan prijs en condities die Infra Delivery voor die 

levering bepaalt. 

4.4. Wanneer Contractpartij eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Infra Delivery 

wenst te verstrekken, dient hij Infra Delivery hiervan op de hoogte te stellen met vermelding 

van de namen van deze anderen. 
 

Artikel 5. Prijzen 

5.1. De prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen.  

5.2. De prijzen zijn exclusief belastingen en andere heffingen. 

5.3. Infra Delivery heeft het recht, ingeval zij extra kosten heeft, voor de nakoming van de 

Overeenkomst ten gevolge van stijging van transporttarieven, toeslagen in verband met hoog-

, laagwater c.q. ijsgang, geheel of gedeeltelijk gestremde vaart, overheidsmaatregelen, 

prijsstijgingen voor scheepsbrandstof, vertraging in of onmogelijkheid van de normale lossing, 

overliggelden, stijging van op- en overslagtarieven, congestie, staking, oproer of dergelijke 

gebeurtenissen, deze kosten aan Contractpartij in rekening te brengen. 

5.4. Infra Delivery heeft het recht belastingen, invoerrechten, heffingen en andere door de 

overheid opgelegde betalingen die niet bekend waren of niet golden bij het tot stand komen 

van de overeenkomst, dan wel verhogingen daarvan, aan Contractpartij in rekening te 

brengen. 
 

Artikel 6. Betaling 

6.1. Contractpartij dient de overeengekomen prijs, de belastingen en andere heffingen binnen 30 

dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is 

overeengekomen. 

6.2. Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op de door Infra Delivery genoemde 

bankrekening.  

6.3. De betaling dient te geschieden in Nederland, tenzij anders overeengekomen.  

6.4. Contractpartij is in geen geval gerechtigd tot enige korting en/of verrekening en/of 

opschorting. 

6.5. Indien Contractpartij de factuur niet binnen de door Infra Delivery bepaalde termijn voldoet, 

overlijdt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, is Contractpartij zonder 

ingebrekestelling in verzuim en zijn derhalve alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar. 

6.6. Ingeval van niet tijdige betaling is Contractpartij aan Infra Delivery wettelijke 

handelsvertragingsrente verschuldigd ex art. 6:119a BW. 

6.7. Indien Contractpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is Contractpartij aan 

Infra Delivery daarnaast een boete verschuldigd ter hoogte van 10% van de overeengekomen 

prijs met een minimum van EUR 1.000,-, onverminderd het recht van Infra Delivery op (i) 

ontbinding als vermeld in artikel 11 van deze Voorwaarden of (ii) nakoming van de 

overeenkomst te vorderen inclusief schadevergoeding. 

6.8. Indien Contractpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is zij 

buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van de 

verschuldigde hoofdsom respectievelijk van de geleden schade of de daadwerkelijke 

gemaakte kosten voor rechtsbijstand indien dat tot een hoger bedrag leidt, alsmede alle 

gerechtelijke kosten. 

6.9. Indien Infra Delivery op redelijke gronden twijfelt of Contractpartij in staat is haar betalings- 

en/of andere verplichtingen na te komen, hetgeen zich in elk geval voordoet, indien 

Contractpartij een opeisbare schuld onbetaald laat, is Infra Delivery gerechtigd van 

Contractpartij te eisen dat vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag plaatsvindt of dat 

Contractpartij deugdelijke zekerheid stelt. Totdat Contractpartij dat heeft gedaan, is Infra 

Delivery gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De hoogte van de 

vooruitbetaling dan wel de hoogte en/of de deugdelijkheid van de te stellen zekerheid zal 

beoordeeld worden door Infra Delivery. 
 

Artikel 7. Schepen 

7.1. Voor zover Infra Delivery bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt maakt van schepen, 

geldt dat: 

a) Infra Delivery bepaalt welke schepen voor de uitvoering van de Overeenkomst worden ingezet; 

b) laden en lossen geschiedt van maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur tot 17:00 uur met een 

maximum van acht uur per dag, tenzij anders is overeengekomen; 

c) alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door Infra Delivery gedaan zijn gebaseerd op volle 

scheepsladingen en dat wanneer sprake is van een deellading Infra Delivery gerechtigd is de 

hoeveelheid ondervracht in rekening te brengen bij Contractpartij; 

d) alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door Infra Delivery gedaan zijn gebaseerd op een 

minimale waterstand bij Keulen van 2,21 meter, bij Maxau van 4,51 meter en bij Kaub van 1,81 

meter. 

e) alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door Infra Delivery gedaan zijn gebaseerd op de 

gasolieprijs zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (exclusief 

btw en accijns) van EUR 700,00 per 1.000 liter, waarbij geldt dat voor elke EUR 25,00 stijging 

van de gasolieprijs per 1.000 liter een brandstoftoeslag van EUR 0,05 per ton wordt berekend. 
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f) Contractpartij de schepen bezemschoon oplevert. Indien sprake is van 

scheepstransport met niet schone Goederen zal Contractpartij in de nabije omgeving van de 

loslocatie en na de laatste vracht van elk ingezet schip voor haar rekening zorgdragen voor 

de schoonmaak van het schip.  

g) overliggeld aan Contractpartij in rekening wordt gebracht op basis van het ‘Tweede tijdelijk 

besluit laden en lossen binnenvaart’ (Besluit van 8 juli 2014). 
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 
8.1. Infra Delivery is niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder, maar niet beperkt tot 

dood of letsel, zaakschade, iedere vorm van vermogensschade en gevolgschade). Zonder 

afbreuk te doen aan het voorgaande, geldt dat Infra Delivery niet aansprakelijk is voor: 

a) eigenschappen van de Goederen, waaronder nadrukkelijk milieuhygiënische parameters 

inbegrepen, niet genoemd in de offerte of bewijsmiddel in het kader van Besluit 

Bodemkwaliteit; 

b) de gevolgen verband houdend met het niet accepteren van een bewijsmiddel in het kader 

van Besluit Bodemkwaliteit door de autoriteiten; 

8.2. de gevolgen verband houdend met het niet accepteren van de Goederen door het 

hergebruiksproject, dan wel de be- of verwerkingsinrichting; 

8.3. Iedere aansprakelijkheid van Infra Delivery is hoe dan ook beperkt tot het door Infra Delivery 

in de desbetreffende aangelegenheid in rekening gebrachte of te brengen factuurbedrag 

exclusief btw en andere heffingen, met een maximum van het bedrag dat in het 

desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Infra Delivery wordt 

gedekt. In geval van deelleveranties is de aansprakelijkheid van Infra Delivery beperkt tot de 

factuurwaarde van de betreffende deelleverantie exclusief btw en andere heffingen. 

8.4. Beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden alleen dan niet voor zover de 

schade het gevolg is van een handeling of nalaten van Infra Delivery of de bedrijfsleiding van 

Infra Delivery, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met 

de wetenschap dat die schade er zeer waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 

8.5. Wanneer ondergeschikten van Infra Delivery, alsmede personen van wier diensten Infra 

Delivery ter uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, worden aangesproken, kunnen 

deze personen een beroep doen op iedere ontheffing en/of beperking van 

aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze Voorwaarden of van enige andere wettelijke 

of contractuele bepaling Infra Delivery een beroep kan doen. 
 

Artikel 9. Vrijwaring 

9.1. Contractpartij is verplicht Infra Delivery te vrijwaren voor alle vorderingen van derden ter 

zake van schade in relatie tot de uitvoering van of verband houdend met de overeenkomst. 

9.2. Deze verplichtingen van Contractpartij als hierboven onder 8.1 vermeld gelden niet voor 

zover deze schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van Infra Delivery of de 

bedrijfsleiding van Infra Delivery, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij 

roekeloos en met de wetenschap dat die schade er zeer waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 

9.3. Schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel, schade aan zaken van derden, 

iedere vorm van vermogensschade (waaronder bedrijfsschade), ‘demurrage’ en andere 

indirecte (gevolg)schade, die bij Infra Delivery of bij derden mocht ontstaan. Deze schade 

omvat mede gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die Infra Delivery heeft moeten 

maken om zich te verweren tegen aanspraken van derden. 
 

Artikel 10. Overmacht 

10.1. Indien Infra Delivery door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Contractpartij kan 

voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de 

overmachtstoestand. 

10.2. In geval de nakoming van verplichtingen die aan de aflaadtermijn, leveringstermijn, 

aankomsttermijn of andere termijn zijn verbonden, ten gevolge van overmacht wordt 

bemoeilijkt of verhinderd, heeft Infra Delivery het recht zich mede te beroepen op de 

stakings-, overmachts- en ‘prohibition’-clausules van het aankoopcontract van Infra 

Delivery. 

10.3. Infra Delivery zal Contractpartij zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de 

hoogte stellen. 

10.4. Indien de overmachtstoestand dertig dagen of langer duurt, hebben zowel Infra Delivery als 

Contractpartij het recht de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail en zonder gerechtelijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de zaken nog niet zijn geleverd, 

zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of enige andere betaling 

bestaat, behoudens betaling uit hoofde van onverschuldigde betaling of vergoeding van 

reeds gemaakte kosten. 

10.5. Is levering in termijnen bedongen, dan gelden de bepalingen van dit artikel voor elke termijn 

afzonderlijk. 
 

Artikel 11. Ontbinding, opzegging en opschorting 

11.1. Indien Contractpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting 

voortvloeiende uit de overeenkomst of uit deze Voorwaarden dan is Contractpartij zonder 

ingebrekestelling in verzuim en is Infra Delivery, zonder uit hoofde daarvan tot enige 

schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de aan Infra Delivery verder 

toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, 

gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten en/of de betreffende 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, een en ander 

onverminderd het recht van Infra Delivery op aanvullende of vervangende schadevergoeding 

11.2. Infra Delivery is voorts gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding 

gehouden te zijn en onverminderd de aan Infra Delivery verder toekomende rechten, met 

onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met 

Contractpartij te ontbinden of op te zeggen, indien: 

a) Contractpartij in surseance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen verkeren, 

of op enig onderdeel van haar vermogen beslag is gelegd; 

b) Contractpartij overlijdt of zijn activiteiten staakt, tot liquidatie besluit of anderszins zijn 

rechtspersoonlijkheid verliest;  

c) een en ander onverminderd het recht van Infra Delivery op aanvullende of vervangende 

schadevergoeding. 

11.3. Infra Delivery heeft het recht vorderingen op Contractpartij met schulden aan Contractpartij 

te verrekenen, ook wanneer de vorderingen en/of schulden nog niet opeisbaar of voor 

dadelijke vereffening vatbaar zijn.  

11.4. Infra Delivery heeft een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die zij uit welke 

hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen 

die Infra Delivery ten laste van de Contractpartij heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van 

vorderingen welke géén betrekking hebben op die zaken, documenten en gelden.  
 

Artikel 12. Duurovereenkomst 

12.1. Een specifiek schriftelijk tussen Infra Delivery en Contractpartij geldende duurovereenkomst 

is door Infra Delivery te allen tijde schriftelijk opzegbaar, met inachtneming van een 

opzegtermijn van twee  maanden, en door Contractpartij te allen tijde schriftelijk opzegbaar 

met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.  

12.2. Contractpartij doet afstand van het recht op schadevergoeding welke hem (eventueel) zou 

toekomen indien Infra Delivery de duurovereenkomst opzegt. 

12.3. Deze bepaling kwalificeert als een autonome contractuele opzeggingsmogelijkheid. 

Opzegging heeft geen terugwerkende kracht.    
 

Artikel 13. Overdracht van rechten en verplichtingen en verrekening 

13.1. Infra Delivery is gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst 

over te dragen aan derden. 

13.2. Tenzij anders overeengekomen kan Contractpartij rechten en/of verplichtingen uit hoofde 

van een Overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Infra Delivery 

overdragen aan derden. Aan deze toestemming kan Infra Delivery voorwaarden verbinden. 

13.3. Contractpartij verplicht zich om zijn eventuele vordering(en) op zijn verzekeringsmaatschappij 

op eerste verzoek van Infra Delivery aan Infra Delivery te cederen. 
 

Artikel 14. Geheimhouding 

14.1. Contractpartij verplicht zich tot strikte en onvoorwaardelijke geheimhouding van de inhoud 

van de Overeenkomst en alle daarbij behorende informatie en documenten waarvan zij kennis 

draagt en/of waarover zij beschikt. Deze verplichting tot geheimhouding duurt onverminderd 

voort na beëindiging van de Overeenkomst. 

14.2. Contractpartij verplicht zijn personeel en eventueel door hem ingeschakelde derden deze 

geheimhoudingsplicht na te leven. 

14.3. Schending van de geheimhoudingsplicht in dit artikel door Contractpartij of derde(n) geeft 

Infra Delivery het recht een onmiddellijk opeisbare boete bij Contractpartij in rekening te 

brengen van EUR 10.000,- (tienduizend euro) per gebeurtenis en met een maximum van EUR 

100.000,- (honderdduizend euro), onverminderd het recht van Infra Delivery op 

schadevergoeding indien en voor zover de schade het bedrag van de in rekening gebrachte en 

van Contractpartij ontvangen boete overschrijdt.  
 

Artikel 15. Compliance en sanctieregels 

15.1. Contractpartij aanvaardt dat Infra Delivery op grond van toepasselijke regelgeving ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ongebruikelijke transacties zal 

melden bij de bevoegde autoriteiten.  

15.2. Contractpartij aanvaardt dat Infra Delivery op grond van toepasselijk regelgeving verplicht kan 

zijn de Contractpartij te identificeren en de identificatie te verifiëren. De Contractpartij dient 

hieraan volledige medewerking te verlenen. Infra Delivery zal de vereiste gegevens vastleggen 

en bewaren in overeenstemming met toepasselijke regelgeving. 

15.3. Contractpartij aanvaardt dat de genoemde informatieplicht prevaleert boven de toepasselijke 

privacyregels. 

15.4. Contractpartij garandeert de nakoming van alle toepasselijke sancties en beperkingen 

neergelegd in en voortvloeiende uit alle relevante sancties en exportcontroleregelgeving 

(waaronder doch niet beperkt tot die van de Verenigde Staten, en/of Europese Unie en/of 

Verenigde Naties) van kracht bij het tot stand komen van de Overeenkomst en gedurende de 

uitvoering daarvan. 
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15.5. Infra Delivery is gerechtigd de Overeenkomst direct op te zeggen, indien zij redelijkerwijs 

vermoedt dat de Zaken direct of indirect bestemd zijn voor enig land waarvoor ingevolge in 

artikel 15.4. van deze Voorwaarden genoemde regelgeving voor de betreffende Zaken een 

sanctie van kracht is, zonder dat daarvoor een daartoe bevoegde instantie een ontheffing of 

vergunning is verkregen. 

15.6. Ingevolge de opzegging van de Overeenkomst op grond van één van de voornoemde artikelen 

zullen eventuele verplichtingen van Infra Delivery onder de Overeenkomst – en/of eventuele 

ongedaanmakingsverbintenissen – direct komen te vervallen. Opzegging heeft geen 

terugwerkende kracht. Contractpartij zal Infra Delivery vrijwaren tegen iedere vordering, 

boete of andere schade, van derden die voortvloeit uit en/of verband houdt met een 

dergelijke opzegging of overtreding. 
 

Artikel 16. Anti-corruptie  

16.1. Contractpartij garandeert de nakoming van alle relevante en/of toepasselijke wetgeving op 

het gebied van anti-corruptie – daaronder begrepen maar niet beperkt tot de wetgeving van 

de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en van enig 

ander land dat relevant is voor uitvoering van de Overeenkomst – in al haar handelingen die 

verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.   

16.2. Infra Delivery is gerechtigd de Overeenkomst direct op te zeggen, indien zij redelijkerwijs 

vermoedt dat Contractpartij en/of door Contractpartij ingeschakelde derden de regelgeving 

zoals genoemd in artikel 16.1 overtreedt.  

16.3. Ingevolge de opzegging van de Overeenkomst op grond van één van de voornoemde artikelen 

zullen eventuele verplichtingen van Infra Delivery onder de Overeenkomst – en/of eventuele 

ongedaanmakingsverbintenissen – direct komen te vervallen. Opzegging heeft geen 

terugwerkende kracht. Contractpartij zal Infra Delivery vrijwaren tegen iedere vordering, 

boete of andere schade, van derden die voortvloeit uit en/of verband houdt met een 

dergelijke opzegging of overtreding.      
  

Artikel 17. Privacy 

17.1. Infra Delivery zal ter zake van de Overeenkomst verkregen persoonlijke data voldoen aan de 

toepasselijke regelgeving. Infra Delivery is een ‘controller’ in de zin van die regelgeving ter 

zake de bij de uitvoering van de Overeenkomst ontvangen persoonlijke data. Infra Delivery zal 

de verkregen data slechts gebruiken voor zover strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de 

Overeenkomst. Voor de uitvoering van de Overeenkomst bepaalt Infra Delivery het doel en 

de omvang van de te verwerken persoonlijke data om te voldoen aan regelgeving alsmede ter 

zake zijn gerechtvaardigde belangen onder de Overeenkomst.    

17.2. Infra Delivery kan de data al dan niet ontvangen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, 

verwerken, opslaan en delen met iedereen binnen de organisatie van Infra Delivery betrokken 

bij de uitvoering van de Overeenkomst en het relatiemanagement. Infra Delivery zal de data 

niet verwerken op instructie van Contractpartij, tenzij dat gelet op de te leveren diensten 

vereist is. Infra Delivery zal de data slechts verwerken voor zover verenigbaar met het doel 

waarvoor de data zijn verzameld. Infra Delivery zal de maatregelen, zowel technisch als 

organisatorisch, nemen ter bescherming van de persoonlijke data tegen verlies, aanpassing 

en onbevoegde toegang al dan niet van derden. 

17.3. Contractpartijen zullen de persoonlijke data verzameld tijdens de uitvoering van de 

Overeenkomst vertrouwelijk verwerken. Contractpartijen zullen de ontvangen 

persoonlijke data niet delen met derden, tenzij Contractpartijen voorafgaande toestemming 

hebben gegeven of indien noodzakelijk om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Een 

en ander voor zover het geen voor het publiek toegankelijke informatie betreft of de data 

Contractpartijen op generlei wijze kan schaden.    
 

Artikel 18. Intellectueel eigendom 

18.1. Op alle door Infra Delivery in zelfstandige uitoefening van haar bedrijf tot stand gebrachte 

documenten, waaronder in elk geval wordt verstaan de uitvoering van een verstrekte 

opdracht, tot stand gebrachte adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten, en andere 

documenten (al dan niet digitaal), berust het auteursrecht en mogelijke andere rechten van 

intellectueel eigendom bij Infra Delivery. Infra Delivery geeft Contractpartij toestemming deze 

documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Contractpartij zal 

deze documenten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Infra Delivery  

verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen. 

18.2 Op alle door Contractpartij tot stand gebrachte documenten, welke zij heeft verstrekt aan 

Infra Delivery ten behoeve van haar werkzaamheden, rust het auteursrecht en mogelijk 

andere rechten van intellectueel eigendom bij Contractpartij. Contractpartij vrijwaart Infra 

Delivery tegen aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op intellectuele 

eigendomsrechten van hen met betrekking tot deze documenten. Deze 

vrijwaringsverplichting omvat alle schade die Infra Delivery lijdt als gevolg van dergelijke 

aanspraken, waaronder begrepen proceskosten. Contractpartij geeft Infra Delivery 

toestemming deze documenten te gebruiken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. 
 

Artikel 19. Verval 

19.1. Alle vorderingen jegens Infra Delivery vervallen door verloop van één jaar na de 

overeengekomen datum van levering. 

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en rechtsmacht  

20.1. Op alle rechtsverhoudingen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden 

en een Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van 

het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten.  

20.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden en de 

Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam. 

 

B.  AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VERKOOP VAN GOEDEREN 

De in deze afdeling opgenomen bepalingen gelden voor Overeenkomsten betreffende de verkoop 

van Goederen door Infra Delivery en gelden in aanvulling op de bepalingen van Afdeling A van deze 

Voorwaarden. 
 

Artikel 21. Risico en levering 

21.1. De risico’s van de Goederen gaan over van Infra Delivery op Contractpartij op het moment 

van levering. 

21.2. Wanneer levering ‘af bedrijf’ overeengekomen is, levert Infra Delivery de Goederen vanaf het 

winwerktuig, de verladingsinstallatie, het opslagterrein of het depot van Infra Delivery of een 

andere door Infra Delivery aan te wijzen locatie. Als tijdstip van levering geldt het moment 

waarop de te leveren Goederen in het laadruim worden geplaatst van het daartoe door of 

namens Contractpartij ter belading aangeboden vervoermiddel of, indien dat eerder is, het 

moment waarop Contractpartij de Goederen heeft aanvaard of geacht wordt de Goederen te 

hebben aanvaard. Infra Delivery bepaalt de volgorde en tijdstippen van levering en belading. 

21.3. Wanneer levering ‘franco voor de wal’ overeengekomen is, levert Infra Delivery de Goederen 

per schip vóór een loswal. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop Contractpartij, of 

een door haar aangewezen derde, begint met lossen van de Goederen vanuit het laadruim van 

het schip van Infra Delivery, of, indien dat eerder is, het moment waarop Contractpartij de 

Goederen heeft aanvaard of geacht wordt de Goederen te hebben aanvaard. 

21.4. Wanneer levering ‘franco op de wal’ overeengekomen is, levert Infra Delivery de Goederen per 

schip op een loswal. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop Infra Delivery de 

Goederen op de wal heeft gelost of, indien dat eerder is, het moment waarop Contractpartij 

de Goederen heeft aanvaard of geacht wordt de Goederen te hebben aanvaard. 

21.5. Wanneer levering ‘franco werk’ overeengekomen is, levert Infra Delivery de Goederen op met 

Contractpartij overeengekomen plaats van lossing. Als tijdstip van levering geldt het moment 

waarop Infra Delivery de producten heeft gelost of, indien dat eerder is, het moment waarop 

Contractpartij de Goederen heeft aanvaard of geacht wordt de Goederen te hebben aanvaard. 

21.6. Wanneer géén wijze van levering is overeengekomen, vindt levering plaats wanneer de zaken 

door Infra Delivery ter beschikking gesteld worden aan Contractpartij op de overeengekomen 

plaats. In geval van vervoer vindt levering plaats wanneer de zaken door Infra Delivery ter 

beschikking gesteld worden aan de eerste vervoerder of, indien het vervoer blijkens de 

overeenkomst voor risico van Infra Delivery is, op het moment dat de zaken ter beschikking 

worden gesteld aan Contractpartij op de overeengekomen plaats.  

21.7. Infra Delivery garandeert niet dat de Goederen op de overeengekomen leverdatum zullen 

worden geleverd. Bij beweerde niet-tijdige levering dient Infra Delivery schriftelijk of per e-

mail in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van vier weken wordt 

gegeven om alsnog na te komen.  

21.8. Het is Infra Delivery toegestaan de Goederen in gedeelten af te leveren. In dat geval is Infra 

Delivery bevoegd afzonderlijk te factureren en is Contractpartij verplicht deze facturen te 

betalen als waren het facturen voor afzonderlijke overeenkomsten. 
 

Artikel 22. Inontvangstneming 

22.1. Contractpartij is vanaf de overeengekomen leverdatum verplicht de Goederen bij aanbieding 

door Infra Delivery in ontvangst te nemen. 

22.2. Indien Contractpartij de Goederen niet of niet direct in ontvangst neemt, is Infra Delivery, met 

behoud van de aan Infra Delivery overige toekomende rechten, gerechtigd voor rekening en 

risico van Contractpartij, de Goederen bij Infra Delivery of bij derden op te slaan en de 

(opslag)kosten in verband daarmee bij Contractpartij in rekening te brengen. Contractpartij is 

verplicht de zaken aldaar voor zijn rekening en risico weg te halen. 
 

Artikel 23. Kwaliteit en klachttermijn 

23.1. Goederen voldoen aan het overeengekomene als zij voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen 

die gelden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst op de plaats waar Infra 

Delivery is gevestigd of aan hetgeen specifiek overeengekomen is. 

23.2. Contractpartij zal vóór aflevering de Goederen onderzoeken of deze aan de Overeenkomst 

voldoen en zal elk geconstateerd gebrek onverwijld, doch in ieder geval binnen 24 uur na het 

onderzoek aan Infra Delivery melden en schriftelijk bevestigen, bij gebreke waarvan de 

Goederen worden geacht te voldoen aan de Overeenkomst. Indien Contractpartij de 

Goederen wil onderzoeken, zal de Contractpartij dit schriftelijk kenbaar maken aan Infra 

Delivery. Vervolgens zal Contractpartij, dan wel een door haar aangewezen derde, in het 

bijzijn van Infra Delivery twee monsters nemen, waarvan één exemplaar wordt verzegeld, 

voorzien van de handtekening van/namens de Contractpartij, de locatie en datum van 

monstername en afgegeven aan of bij Infra Delivery. Wanneer de Goederen na onderzoek aan 
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de Overeenkomst blijken te voldoen of wanneer Contractpartij geen gebruik maakt van de 

mogelijkheid tot onderzoek, zal Contractpartij de Goederen onverwijld aanvaarden, waarbij 

Contractpartij geen enkele aanspraak ter zake enige tekortkoming(en) jegens Infra Delivery 

kan doen gelden.  
 

Artikel 24. Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens 

24.1. De in offertes, folders, catalogi of andere (digitale) bronnen van Infra Delivery vermelde 

maten, gewichten, samenstellingen, getallen, kleuren en andere gegevens, alsmede daarin 

opgenomen afbeeldingen van de Goederen hebben uitsluitend een informatief karakter. Aan 

dergelijke gegevens is Infra Delivery niet gebonden, tenzij uit een offerte of Overeenkomst 

het tegendeel blijkt.  

24.2. Geringe afwijkingen ten aanzien van overeengekomen maten, gewichten, samenstellingen 

getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. 

24.3. Hoeveelheden worden bepaald in de middelen van vervoer en worden uitgedrukt in losse m³, 

vaste m³, beun m³ of tonnen. Infra Delivery vermeldt de hoeveelheid op het 

transportdocument na belading van het vervoermiddel. Bij aankomst op de aflever- of 

loslocatie controleert Contractpartij de hoeveelheid. Bij een geschil over de hoeveelheid geldt 

de hoeveelheidbepaling door/namens Infra Delivery als dwingend bewijs, tenzij de 

hoeveelheid is bepaald door een beëdigd ijkmeester of door een geijkte weegbrug. 
 

Artikel 25. Garantie 

25.1. Infra Delivery geeft géén enkele garantie op de Goederen. Alle eventuele garantie-aanspraken 

ter zake van door Infra Delivery geleverde Goederen na levering overeenkomstig artikel 21 en 

22 van deze Voorwaarden.    

25.2. In alle gevallen strekt de aansprakelijkheid van Infra Delivery niet verder dan zoals volgt uit 

artikel 25.1 met dien verstande dat artikelen 8 en 9 van deze Voorwaarden van toepassing 

zijn op enige schade die het gevolg is door Infra Delivery geleverde Goederen. Infra Delivery 

is nimmer tot meer gehouden dan in artikelen 8, 9 en 25.1 van deze Voorwaarden is 

vastgelegd. 

25.3. De Contractpartij doet afstand van het recht om de Overeenkomst te ontbinden wegens een 

gebrek in de Goederen.   

25.4. Infra Delivery is pas gehouden uitvoering te geven aan de garantie als de Contractpartij aan al 

zijn verplichtingen heeft voldaan.  
 

Artikel 26. Eigendomsvoorbehoud 

26.1. Infra Delivery behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde Goederen, 

waaronder de geleverde documenten, totdat Contractpartij aan al haar verplichtingen heeft 

voldaan. De door Infra Delivery aan Contractpartij geleverde Goederen blijven dus uitsluitend 

eigendom van Infra Delivery – ook na en ondanks bewerking of behandeling – tot aan het 

moment van volledige betaling van alle vorderingen van Infra Delivery ter zake (krachtens 

overeenkomst) geleverde of te leveren zaken, alsmede tot aan het moment van volledige 

betaling van de vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige 

overeenkomsten (inclusief kosten en rente). 

26.2. Indien Contractpartij mede verplicht is tot betaling van schadevergoeding zal de eigendom 

eerst overgaan nadat tevens de gehele schadevergoeding is voldaan. 

26.3. Gedurende de periode dat de eigendom van de Goederen nog bij Infra Delivery rust, is 

Contractpartij verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als 

herkenbaar eigendom van Infra Delivery op te slaan en kan zij de zaken niet aan derden 

overdragen (verkopen en/of leveren) en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.  

26.4. Contractpartij mag van aan derden door te leveren Goederen binnen de normale uitoefening 

van zijn bedrijf gebruik maken met inachtneming van het hieronder bepaalde: 

a) in geval van gehele of gedeeltelijke doorverkoop/levering van de Goederen, dan wel van de 

door be- of verwerking verkregen Goederen, verplicht Contractpartij zich slechts te 

verkopen/leveren onder eigendomsvoorbehoud. Contractpartij verbindt zich de uit de 

doorverkoop ontstane vordering en rechten op eerste verzoek aan Infra Delivery te cederen; 

b) in geval van be- of verwerking van de zaken zal de aldus verkregen zaak in de plaats komen van 

de geleverde zaken. Dit geldt ook indien het nieuwe product is samengesteld uit door Infra 

Delivery geleverde zaken en zaken van derden. Indien door één of meer van deze derden 

eveneens een eigendomsvoorbehoud als hierboven bedoeld, werd gemaakt, verkrijgt Infra 

Delivery tezamen met deze derde(n) de mede-eigendom van de nieuw ontstane zaak. Voor 

zoveel nodig vestigt Contractpartij reeds nu een bezitloos pandrecht op deze zaken ten gunste 

van Infra Delivery; 

c) Contractpartij verplicht zich de vorderingen op derden niet door anderen te doen innen of aan 

anderen te cederen, dan wel anderen in de vorderingsrechten te laten subrogeren, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Infra Delivery. 

26.5. Indien Contractpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Infra 

Delivery, of indien Infra Delivery redelijke grond heeft te vrezen dat Contractpartij in de 

nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, dan is Infra Delivery bevoegd de 

geleverde Goederen op kosten van Contractpartij zonder voorafgaande kennisgeving terug te 

nemen, onverminderd het recht van Infra Delivery op schadevergoeding. 

 

 

26.6. Indien de overeenkomst door Infra Delivery en/of Contractpartij wordt ontbonden en op de 

Goederen nog een eigendomsvoorbehoud rust, dient Contractpartij deze Goederen 

onmiddellijk ter beschikking te stellen van Infra Delivery. Contractpartij heeft niet het recht 

zijn vorderingen hiermee te verrekenen respectievelijk op grond daarvan zijn verplichtingen 

tot ter beschikking stellen op te schorten. 

26.7. Contractpartij of een door Contractpartij aangewezen vertegenwoordiger/agent is niet 

bevoegd zaken of documenten aan derden door te presenteren, aan derden te verpanden, of 

enig ander recht daarop aan derden te geven, totdat de koopprijs op de daarvoor aangegeven 

(bank)rekening van Infra Delivery is bijgeschreven.  

26.8. Ten aanzien van leveringen door Infra Delivery van zaken in Duitsland geldt dat de goederen-

rechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud als bedongen in artikel 26.1-26.7 van 

deze Voorwaarden worden beheerst door Duits recht. In dergelijke gevallen omvatten de 

artikelen 26.1-26.6 tevens het verlengd eigendomsvoorbehoud (“Verlängerter 

Eigentumsvorbehalt”)  
 

C.  AANVULLENDE BEPALINGEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN DIENSTEN 

De in deze afdeling opgenomen bepalingen gelden voor Overeenkomsten betreffende de levering 

van en/of het verrichten van Diensten door Infra Delivery en gelden in aanvulling op de bepalingen 

van Afdeling A van deze Voorwaarden. 

Artikel 27. Uitvoering Overeenkomst 

27.1. Contractpartij is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om Infra 

Delivery haar verplichtingen onder de Overeenkomst te laten uitvoeren, waaronder het door 

Contractpartij tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke bruikbare gegevens, 

het hebben van voldoende voorraad van de te laden Goederen en het tijdig verzorgen van 

benodigde vergunningen en/of meldingen. 

27.2. Contractpartij is verplicht om voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede 

wanneer Infra Delivery daarom verzoekt een schriftelijke omschrijving van de aard, de 

herkomst, de eigenschappen en de samenstelling en de gevarenklasse van de Goederen te 

verstrekken, dan wel - indien en voor zover de aard, de herkomst, de eigenschappen de 

samenstelling en/of de gevarenklasse van de Bouwgrondstoffen niet bekend zijn – dat 

schriftelijk aan Infra Delivery te melden. 

27.3. Hoeveelheden worden bepaald in de middelen van vervoer en worden uitgedrukt in losse m³, 

vaste m³, beun m³ of tonnen. Infra Delivery vermeldt de hoeveelheid op het 

transportdocument na belading van het vervoermiddel. Bij aankomst op de aflever- of 

loslocatie controleert Contractpartij de hoeveelheid. Bij een geschil over de hoeveelheid geldt 

de hoeveelheidbepaling door/namens Infra Delivery als dwingend bewijs, tenzij de 

hoeveelheid is bepaald door een beëdigd ijkmeester of door een geijkte weegbrug. 

27.4. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van keuringen, het aanvragen van 

vergunningen, het doen van meldingen en het beoordelen of instructies van de Contractpartij 

voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Infra Delivery. 
 

Artikel 28. Nakoming 

28.1. Nakoming van de Overeenkomst tot het verrichten van Diensten zal worden geacht te hebben 

plaatsgevonden indien: 

a) Infra Delivery de Contractpartij heeft medegedeeld dat overeengekomen Diensten zijn 

uitgevoerd en Contractpartij heeft bevestigd dat dat de overeengekomen Diensten in 

overeenstemming zijn bevonden met de Overeenkomst.  

b) acht dagen zijn verstreken ná uitvoering de Contractpartij gedurende die periode heeft 

nagelaten de verrichte Diensten ter goedkeuring te inspecteren en/of de Infra Delivery niet in 

kennis heeft gesteld van zijn goedkeuring of afkeuring van de verrichte Diensten; 

c) de Contractpartij de zaken waarop of waaraan de Diensten verricht werden in bedrijf stelt of 

gaat gebruiken.  
 

Artikel 29. Garantie voor verrichte Diensten 

29.1. De verrichte Diensten zijn een momentopname en Infra Delivery geeft géén enkele garantie 

op het resultaat van de verrichte Diensten. Alle eventuele garantie-aanspraken ter zake door 

Infra Delivery verrichte Diensten vervallen nadat de Overeenkomst tot het verrichten van 

Diensten is nagekomen overeenkomstig artikel 28.1. 

29.2. In alle gevallen strekt de aansprakelijkheid van Infra Delivery niet verder dan zoals volgt uit 

artikelen 29.1. met dien verstande dat artikelen 8 en 9 van toepassing zijn op enige schade 

die het gevolg is door Infra Delivery verrichte Diensten. Infra Delivery is nimmer tot meer 

gehouden dan in artikel 8, 9 en 29.1 is vastgelegd. 
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