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ALGEMENE VERKOOP-  EN LEVERINGS VOORWAARDEN 

 
VAN 

 

BETONINDUSTRIE BRIEVENGAT N.V. 
 
 

 Gevestigd en kantoorhoudend op Curaçao, voor de verkoop, levering en betaling van 
betonmortel en betonwaren. 

 

Artikel 1. Definities 
 
In deze verkoop- en leverings voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
De leverancier:  de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de levering van het product wordt  

opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd.  
De afnemer:  de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het product 

verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt. 
Betonmortel: fabrieksmatig vervaardigde betonspecie, zijnde een mengsel van gelijkmatige 

samenstelling bestaande uit het bindmiddel cement, toeslagmaterialen,water en 
eventuele hulpstoffen dan wel vulstoffen. 

Betonwaren: fabrieksmatig vervaardigde producten bestaande uit verharde betonmortel en 
eventuele kleurstoffen. 

 

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden 
 
1.  Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door de leverancier 

uitgebrachte aanbiedingen, offertes en/of door hem gesloten overeenkomsten tot verkoop en 
levering van betonmortel of van betonwaren. 

2.  De toepasselijkheid van deze voorwaarden brengt mee dat de afnemer zich niet kan beroepen op 
de toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden waarnaar door hem op enigerlei wijze mocht 
zijn of worden verwezen, of die door de afnemer van toepassing mochten zijn of worden 
verklaard. Door aanvaarding van deze voorwaarden doet de afnemer afstand van het recht om 
andere dan deze verkoop- en leveringsvoorwaarden in te roepen. 

3.  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze verkoop- en leveringsvoorwaarden binden de leverancier 
slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien dergelijke 
afwijkingen en/of aanvullingen zijn overeengekomen blijven deze algemene verkoopvoorwaarden 
– met inachtneming van genoemde afwijkingen en/of aanvullingen - ongewijzigd van kracht. 

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst 
 
1. Door de leverancier gedane offertes zijn vrijblijvend en voor de leverancier onverbindend, tenzij de 

leverancier zich schriftelijk heeft verbonden een bepaalde prijsopgave gestand te doen gedurende 
een zekere termijn, alles met inachtneming van het in artikel 6 van deze voorwaarden gestelde.  

2. Een bestelling kan mondeling of schriftelijk worden gedaan; de leverancier is, tenzij het tegendeel 
schriftelijk is overeengekomen, niet gehouden een bestelling te aanvaarden.  

3. Indien de leverancier de bestelling heeft aanvaard, is de afnemer gehouden tot afname van het 
bestelde . 

 
 



 
 BRIEVENGAT 

betonindustrie 
 

 

 

Artikel 4. Leveringstermijn 
 
1. Is afnemer een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij ten behoeve van de uitvoering van de 

overeenkomst informatie ter beschikking te stellen, dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan 
nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is 
gesteld. 

2. Alle levertijden zijn steeds geheel vrijblijvend; overschrijding van een gestelde levertijd zal nimmer 
grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst door de afnemer, dan wel schadevergoeding 
door de leverancier tenzij de overschrijding het gevolg is van opzet of grove schuld van de 
leverancier. 

 

Artikel 5. Levering 
 
1. De aflevering van betonmortel geschiedt– indien overeengekomen -  op een losplaats en tijdstip  

zoals door de afnemer bij de opdracht opgegeven. De aflevering van betonwaren geschiedt – 
indien overeengekomen - tijdens de door de leverancier gehanteerde normale werktijden, waarbij 
het precieze tijdstip ter discretie van de leverancier is, op de door de afnemer bij de opdracht 
opgegeven losplaats. 

2. Afnemer wijst de losplaats aan en staat er onder alle omstandigheden voor in dat het voor de 
aflevering gebruikte vervoermiddel (‘het vervoermiddel’) de losplaats vanaf de openbare weg (het 
oprijden) normaal en veilig kan bereiken en evenzo vanaf de losplaats weer op de openbare weg 
kan terugkeren (het afrijden). Indien gedurende het oprijden, de lossing of het afrijden schade aan 
het vervoermiddel of de met het vervoermiddel vervoerde lading ontstaat, dan wel door het 
gebruik van het vervoermiddel schade aan leverancier of derden respectievelijk aan hen 
toebehorende goederen of personen in hun dienst ontstaat, is afnemer voor deze schade 
aansprakelijk tenzij hij kan aantonen dat de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de 
bestuurder van het vervoermiddel. Indien leverancier wordt aangesproken tot vergoeding van 
schade als vorenbedoeld is afnemer verplicht leverancier ter zake te vrijwaren en hem op diens 
eerste verzoek (proces)kosten te vergoeden. Door afnemer respectievelijk diens personeel in 
verband met of tijdens de levering geleden schade is voor rekening van afnemer. Terzake heeft 
leverancier geen enkele aansprakelijkheid behoudens in geval van opzet of grove schuld. 

3. Afnemer staat er voor in dat het oprijden, lossen en afrijden zo snel mogelijk en zonder vertraging,  
kan geschieden. Indien door een voor rekening en risico van afnemer komende omstandigheid 
een (deel) aflevering meer tijd vergt dan 1 uur worden de met die extra tijd gemoeide kosten door 
de leverancier als schade aan de afnemer in rekening gebracht, tenzij dit anders is 
overeengekomen. 

4. Afnemer wijst bij afname van betonmortel een plaats aan waar het vervoermiddel gespoeld en 
waar restbeton gedumpt kan worden. De verwijdering van dit restbeton en/of bij leveringen 
vrijgekomen afval is voor rekening en risico van de afnemer. 

5. Alle door leverancier met afnemer aangegane overeenkomsten hebben tot strekking dat de 
leverancier zich het eigendom van een geleverde zaak voorbehoud, totdat de afnemer de terzake 
door leverancier gefactureerde som heeft voldaan. De afnemer mist het recht de goederen aan 
derden af te staan, in onderpand te geven, te belenen of op andere wijze tot zekerheid over te 
dragen, of aan derden door te leveren anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf totdat 
de goederen na inachtneming van het eigendomsvoorbehoud zijn eigendom zijn geworden. De 
afnemer verplicht zich om dit eigendomsvoorbehoud van de leverancier jegens derden , aan wie 
de afnemer doorlevert of voor wie de afnemer werken uitvoert, kenbaar te maken en een 
gelijkluidend eigendomsvoorbehoud met die derden te maken. 
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Artikel 6. Prijzen 
 
1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle door de leverancier geoffreerde bedragen exclusief 

belastingen en andere overheidsheffingen. 
2. De geoffreerde of overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte of 

overeenkomst geldende materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belastingen 
enz. Indien deze kosten na het doen van de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst 
stijgen, is leverancier bevoegd om deze kostenstijging aan afnemer door te berekenen. 

3. Indien afnemer aflevering wenst buiten de normale werktijden is de leverancier gerechtigd om een 
extra vergoeding in rekening te brengen.  

4. Bij verkoop en levering betonmortel geldt 2,5 kubieke meter als de minimaal af te nemen 
hoeveelheid (‘de minimum hoeveelheid’). Indien afnemer minder dan de minimaal af te nemen 
hoeveelheid wenst zal door de leverancier een prijs als voor ‘de minimum hoeveelheid’ in rekening 
worden gebracht. 

 

Artikel 7. Soort en kwaliteit 
 
1. Leverancier garandeert dat de ter aflevering aangeboden goederen voldoen aan 

kwaliteitsnormen, indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan schriftelijk is 
overeengekomen. 

 

Artikel 8. Niet afname / Retourzendingen 
 
1. Onverminderd de wettelijke verplichting tot vergoeding aan leverancier van gederfde winst en 

schade in geval van schuldeiserverzuim is de afnemer gehouden tot vergoeding aan leverancier 
van de integrale koopsom in geval van niet-afname dan wel retourzending van betonmortel .  

2. Het in lid 1 gestelde zal alleen dan geen gelding hebben in geval de afnemer ten tijde van de 
aflevering aantoont dat de ter aflevering aangeboden betonmortel kwalitatief niet voldoet aan de 
overeengekomen kwaliteit.  

 

Artikel 9. Betaling 
 
1. Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling bij 

aflevering te verlangen (een en ander ter discretie van de leverancier) dient betaling binnen 30 
dagen na datum van de desbetreffende factuur te geschieden. 

2. Indien de afnemer terzake de betaling van enig gefactureerd bedrag in verzuim is, is hij over het 
gefactureerde bedrag met ingang van de datum van verzuim een rente van 2% per maand 
verschuldigd. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband als een hele maand. Leverancier 
mag in zodanig geval voorts, voor zover hij tot een prestatie is gehouden onder enige met 
afnemer gesloten overeenkomst, de nakoming daarvan opschorten of de overeenkomst naar zijn 
keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden totdat volledige 
betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen, zulks onverminderd zijn recht op 
schadevergoeding. 

3. Alle kosten die voor leverancier zijn verbonden aan de inning van wat afnemer aan leverancier 
verschuldigd is, komen voor rekening van afnemer. Leverancier is vrij om derden met de incasso 
te belasten. Deze incassokosten, ongeacht of derden wel of niet met incasso zijn belast, bedragen 
15% over de hoofdsom. In geval derden met de incasso zijn belast is de afnemer over de 
incassokosten eveneens OB verschuldigd. In geval ter incasso rechtsmaatregelen noodzakelijk 
zijn komen de met die rechtsmaatregelen samenhangende kosten, waaronder begrepen de niet 
door een kostenveroordeling gedekte kosten van rechtskundige bijstand voor rekening van 
afnemer. Vertragingsrente, incassokosten alsmede gerechtelijke kosten, zijn niet voor rechterlijke 
matiging vatbaar. 

4. In geval van niet tijdige betaling vervalt elk overeengekomen recht op korting dat afnemer terzake 
mocht hebben verkregen. In zodanig geval zal bijstelling van de facturering plaats vinden 
uitgaande van de prijslijst als ten tijde van de levering door de leverancier gehanteerd. 
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5. Zolang de afnemer niet aan al zijn betalingsverplichtingen uit welke hoofde dan ook ten opzichte 

van de leverancier heeft voldaan, blijven alle door leverancier geleverde goederen, hetzij verwerkt, 
hetzij onverwerkt, eigendom van leverancier. Hierbij geldt, dat elke vereniging van onderscheiden 
stoffen, waarbij één dier stoffen als gevolg van onderhavig eigendomsvoorbehoud aan de 
leverancier toebehoort, geacht wordt te zijn geschiedt door een daad van leverancier, tenzij 
leverancier het tegendeel bewijst. 

 

Artikel 10. Overmacht 
 
1. Leverancier is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren indien dit onmogelijk wordt gemaakt 

respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, waaronder verstaan wordt een buiten de macht 
van leverancier gelegen al dan niet voorziene omstandigheid zoals oorlog of daarop gelijkende 
situaties, oproer, sabotage, boycot, werkstaking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, 
fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard ook, machineschade, diefstal, zodanig 
ziekteverzuim van personeel van leverancier dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt 
belemmerd, storm of ander onwerkbaar weer, tekortschieten van toeleveranciers, transporteurs 
en/of andere derden die door leverancier ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst 
worden ingeschakeld, belemmerende scheepvaart, maatregelen van de overheid die een 
belemmering opleveren, natuurrampen. 

2. Leverancier is bevoegd de overeenkomst in geval van over overmacht te ontbinden. Deze 
ontbindingsbevoegdheid komt leverancier ook toe in geval van tijdelijke overmacht. 

 

Artikel 11. Tekortkomingen, aansprakelijkheid voor schade 
 
1. Afnemer dient een tekortkoming met betrekking tot de kwaliteit, als bedoeld in art 7, of de 

hoeveelheid van de geleverde goederen nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem 
deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan leverancier te melden. Afnemer is gehouden om 
eventuele overige tekortkomingen in de levering binnen 8 kalenderdagen na datum van levering 
schriftelijk aan leverancier te melden, op straffe van verval van het recht van beroep op een 
tekortkoming die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen die termijn ontdekt en gemeld had 
kunnen worden. 
Indien afnemer ten genoegen van leverancier aantoont dat de tekortkoming op de datum van 
levering niet geconstateerd kon worden, vangt genoemde termijn van 8 kalenderdagen aan op de 
dag waarop de tekortkoming wel te constateren viel. Tekortkomingen in het geleverde geven geen 
grond voor ontbinding van de overeenkomst tenzij het gaat om tekortkomingen als hiervoor 
bedoeld en leverancier na daartoe een redelijke gelegenheid te zijn geboden er niet in slaagt 
alsnog aan zijn leveringsplicht te voldoen. Alsdan is afnemer tot ontbinding bevoegd, indien en 
voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden 
gevergd. 

2. Indien afnemer, met inachtneming van de bepalingen van dit artikel en met name van de daarin 
gestelde termijnen stelt dat de kwaliteit respectievelijk eigenschappen van door leverancier 
geleverde betonmortel of betonwaren een tekortkoming vertonen wordt een deskundigenrapport 
opgemaakt door een in overleg met leverancier aan te wijzen deskundigenbureau. 

3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de hoedanigheid van betonmortel 
met een materiaalsamenstelling welke geheel of mede op aangeven van de afnemer tot stand is 
gekomen.. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van op verzoek van afnemer 
gedoseerde hulp- of vulstoffen. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, kwaliteitsafname, of 
het niet voldoen aan gestelde of te stelen kwaliteitseisen ten gevolge van de wijze waarop de 
betonmortel na aankomst op het werk wordt verwerkt. 

4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit adviezen met betrekking tot nog te 
leveren of geleverde betonmortel, gegeven door andere dan door de directie van Leverancier aan 
afnemer aangewezen werknemers van leverancier, ongeacht of deze adviezen zijn gegeven voor 
de totstandkoming van de overeenkomst dan wel daarna. 

5. Afnemer is aansprakelijk ten opzichte van leverancier ter zake van, respectievelijk afnemer 
vrijwaart leverancier tegen vorderingen van derden ter zake van schade veroorzaakt door 
handelingen van werknemers van leverancier verricht in het kader van een door deze werknemers 
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als gevolg van een tot hen gericht verzoek van afnemer voor afnemer verrichte dienst, die geen 
deel uitmaakt van de overeenkomst.  

 
6. Afnemer vrijwaart leverancier tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden 

ten gevolge van de geleverde betonmortel respectievelijk betonwaren voor zover de schade in 
feite het gevolg is van de wijze waarop afnemer de betonmortel of respectievelijk de betonwaren 
na aankomst op het werk heeft verwerkt. 

7. Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, inclusief alle mogelijke 
vervolgschade, als gevolg van gebrekkige, onvolkomen, te late, deel- en/of niet levering, tenzij in 
geval van opzet of grove schuld van leverancier. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid van leverancier bij wederverkoop 
 
1. Indien afnemer als wederverkoper van de door leverancier geleverde betonmortel of betonwaren 

optreedt, zal afnemer ten opzichte van zijn afnemer bedingen dat leverancier jegens die afnemer 
niet aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 11 onder 5. Indien afnemer en diens 
afnemer toepasselijkheid op hun overeenkomst van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn 
overeengekomen dient de voorgaande bepaling gelezen te worden als de door afnemer ten 
opzichte van zijn afnemer ten behoeve van zijn leverancier te bedingen uitsluiting van hun 
aansprakelijkheid. 

 
Artikel 13. Bevoegde rechter 
 
1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten of rechtshandelingen waarop 

deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Antilliaans recht van toepassing. 
2. Geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden dan wel de rechtshandelingen of 

overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden 
voorgelegd aan het gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, 
dat met uitsluiting van elk ander Gerecht, wordt aangewezen om van die geschillen kennis te 
nemen. 

3. De vernietiging, dan wel nietig verklaring, van een der voorgaande artikelen door het voornoemde 
Gerecht, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 

 
Artikel 14. Verval eerdere algemene voorwaarden 
 
1. Middels het deponeren van de onderhavige Algemene Voorwaarden vervallen alle eerder 

gedeponeerde Algemene Voorwaarden ten aanzien van transacties aangegaan na de datum van 
het deponeren. 

 
 
 
 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn door de Betonindustrie Brievengat N.V., handelende 
onder de naam Betonindustrie Brievengat, gedeponeerd ter Griffie van het Gerecht in Eerste 
Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao. 
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