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Aanbieding
Een schriftelijke aanbieding staat gedurende vier weken na verzending daarvan open voor
aanvaarding. Zolang de aanbieding niet schriftelijk aanvaard is, is verkoper bevoegd de
aanbieding geheel of gedeeltelijk te herroepen.
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Aflevering
Verkoper kiest de vervoerder en het vervoermiddel.
Indien een levering geschiedt op afroep, is koper gehouden de goederen zo tijdig af te
roepen, dat de goederen op de overeengekomen tijd langs de gebruikelijke route van
vervoer op de overeengekomen plaats van levering te kunnen zijn.
De lossing van de goederen geschiedt door verkoper indien dat is overeengekomen. In
het andere geval geschiedt de lossing door koper. Indien koper de lossing nalaat, is
verkoper bevoegd de goederen voor rekening en risico van koper te lossen.
Indien de plaats van levering niet bereikbaar is, of indien lossing niet mogelijk is door de
gesteldheid van de losplaats, heeft verkoper aan zijn verplichting tot levering c.q. lossing
voldaan door de aanwezigheid van de goederen zo dicht mogelijk bij de plaats van
aflevering c.q. lossing. heeft verkoper aan zijn verplichting tot aflevering voldaan door de
aanwezigheid van de goederen zo dicht mogelijk bij de plaats van.
Verkoper is bevoegd alle schade, die bij hem opkomt als gevolg van het feit, dat hij de
goederen niet op de juiste plaats van aflevering kan afleveren, of van het feit, dat hij de
goederen door de gesteldheid van de losplaats niet op die plaats ken lossen, op koper te
verhalen.
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Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten van koop en verkoop van bulkmaterialen voor beton-, wegen-, water-,
woning-, rail- en utiliteitsbouw en industrie.
Deze algernene voorwaarden zijn steeds volledig van toepassing op overeenkomsten van
levering en afname tussen Cubic Square B.V. of haar rechtsopvolgers of nader te noemen
meester, verder genoemd verkoper, en diegene die Cubic Square B.V. opdracht geeft,
verder genoemd koper.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden
overeengekomen.

7.3
7.4

Overmacht
Als overmacht gelden in het algemeen omstandigheden, die niet aan verkoper te verwijten
zijn en ook niet voor zijn risico komen, van zodanige aard dat aflevering op de
overeengekomen tijd en plaats redelijkerwijs niet van verkoper verlangd kan worden,
waaronder weersgesteldheden.
Verkoper is gehouden koper onverwijld te verwittigen zodra een toestand van overmacht
is ingetreden en daarbij aan te geven welke van de in de volgende lid geregelde gevolgen
hij inroept.
In geval van overmacht is verkoper naar zijn keuze bevoegd:
de betreffende aflevering en eventuele verdere afleveringen gedurende ten hoogste zes
maanden op te schorten onder instandhouding voor het overige van de overeenkomst;
van de betreffende aflevering en eventuele verdere afleveringen af te zien, in welk geval
koper en verkoper zonder verdere gevolgen van hun verplichtingen jegens elkaar ter zake
van deze afleveringen worden ontslagen.
Laagwatertoeslag
Verkoper is in ieder van de volgende gevallen bevoegd aan koper een laagwatertoeslag
op de koopprijs van de betreffende aflevering in rekening te brengen:
Indien de waterstand op de peilschaal te Maxau lager is dan 450 cm voor de schepen die,
hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het
Rijngebied tussen Basel en Koblenz, of enige aan de Neckar of Main gelegen laadplaats;
indien de waterstand op de peilschaal te Keulen lager is dan 221 cm voor schapen die,
hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het
Rijngebied tussen Koblenz en Ruhrort, of enige aan de Moezel of de Saar gelegen
laadplaats:
indien de waterstand op de peilschaal te Ruhrort lager is dan 280 cm voor schepen die,
hun gebruikelijke vaarroute volgend, de Rijn afvaren en die geladen hebben in het
Rijngebied tussen Ruhrort en Lobith en de daarop volgende kanalen;
indien de vaardiepte op het traject Millingen-St.Andries lager is dan 300 cm voor schepen
die. hun gebruikelijke vaarroute volgend, de sluis te Weurt passeren en geladen hebben
op de Maas en/of de Zuid-Willemsvaart.
Verkoper is gehouden koper mee te delen of en hoeveel laagwatertoeslag hij aan koper in
rekening wenst te brengen.
Koper zal binnen een door verkoper aan te geven termijn na ontvangst van deze
mededeling aan verkoper berichten of hij
aflevering van de goederen op de overeengekomen tijd en plaats wenst, in welk geval hij
verplicht is de laagwatertoeslag te betalen
aflevering van goederen wenst uit te stellen totdat de toestand van laag water is
geëindigd.
Wijziging van de koopprijs
Totdat de goederen door verkoper zijn ingeladen, is verkoper te allen tijde bevoegd de
koopprijs van deze goederen te wijzigen, doch uit sluitend indien en voor zover de
betreffende wijziging het resultaat is van verhoging van één of meer van de kostprijs
bepalende elementen van de goederen, ongeacht de oorzaak van die verhoging.
Hieronder vallen in elk geval lonen en gasolie en overheids- en/of
milieuheffingen/belastingen. Basis voor een verhoging is de datum van aanbieding.
Verkoper is gehouden iedere wijziging als bedoeld in het vorige lid onverwijld aan koper
mee te delen.
Hoeveelheid en hoedanigheid
Koper is gehouden om vóór lossing met inachtneming van het bepaalde in de volgende
leden de goederen op hoeveelheid en hoedanigheid te inspecteren, bij gebreke waarvan
het recht om te reclameren ter zake van de hoeveelheid en/of de hoedanigheid vervalt en
koper geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.
Bij vervoer per schip en bij gecombineerd vervoer per schip en per as is voor de
vaststelling van de afgeleverde hoeveelheid de scheepsmeting vóór en na lossing
bindend. De meting geschiedt door een beëdigd scheepsmeter op kosten van koper.
Bij vervoer per as geschiedt de vaststelling van de afgeleverde hoeveelheid door weging
of meting op kosten van koper.
De conform de voorgaande leden vastgestelde hoeveelheid wordt tussen verkoper en
koper afgerekend tegen de voor de betreffende aflevering overeengekomen prijs, met
inachtneming overigens van het bepaalde in artikel 10.1.
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In geval koper de goederen, voor wat de hoedanigheid betreft, afkeurt, is verkoper naar zijn
keuze gehouden:
de goederen op zijn kosten te vervangen door goederen die wel voldoen aan de
overeengekomen hoedanigheid
de goederen op zijn kosten in overeenstemming te brengen met de overeengekomen
hoedanigheid:
de goederen te doen herkeuren op kosten van ongelijk.
De herkeuring geschiedt op de wijze die alsdan door verkoper en koper zal worden
overeengekomen. Bij gebreke van overeenstemming dienaangaande geschiedt herkeuring
door een door de Raad van Certificatie aan te wijzen erkend keuringsinstituut, aan te wijzen
door koper en wel binnen 24 uur nadat hij daartoe door verkoper is uitgenodigd, bij gebreke
van welke aanwijzing koper geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.
De uitkomst van de herkeuring is voor de vaststelling van de hoedanigheid bindend.
Indien de uitkomst van de herkeuring is dat de goederen aan de overeengekomen
hoedanigheid voldoen, is koper gehouden de goederen te aanvaarden. Verkoper is in dat
geval bevoegd alle schade, die bij hem opkomt als gevolg van de vertraging in de uitvoering
van de overeenkomst door de herkeuring. op koper te verhalen,
Indien de uitkomst van de herkeuring is dat de goederen niet aan de overeengekomen
hoedanigheid voldoen, is verkoper naar zijn keuze gehouden:
de goederen op zijn kosten te vervangen door goederen die wel voldoen aan de
overeengekomen hoedanigheid,
de goederen op zijn kosten in overeenstemming te brengen met de overeengekomen
hoedanigheid.
Indien de goederen ter zake van de hoeveelheid en/of de hoedanigheid niet voldoen aan
hetgeen dienaangaande is overeengekomen, is verkoper niet meer gehouden dan in dit
artikel bepaald is.
Aansprakelijkheid voor schade
Zodra koper de goederen aanvaard heeft en in ieder geval zodra koper de goederen feitelijk
in ontvangst genomen heeft, vervalt de aansprakelijkheid van verkoper voor alle directe en
indirecte schade, die koper of een derde lijdt als gevolg van enig gebrek van de goederen,
tenzij koper binnen vier maanden na de aanvaarding bewijst dat het betreffende gebrek zijn
oorsprong vindt in een omstandigheid van het vervoer van die goederen. Koper wordt
evenwel tot dit bewijs niet toegelaten indien hij de factuur ter zake van de goederen op de
dag dat deze conform het bepaalde in artikel 11.1 betaald had moeten zijn, niet betaald
heeft.
Indien verkoper met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid aansprakelijk is, zijn de
gevolgen van deze aansprakelijkheid naar keuze van verkoper beperkt tot:
vervanging op zijn kosten van de goederen;
herstel op zijn kosten van de goederen;
betaling van schadevergoeding van ten hoogste € 12.500,=.
Koper is gehouden, met inachtneming van het bepaalde in de vorige laden, verkoper te
vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens schade als omschreven in artikel 8.1.
Overgang van risico en eigendom
Onverminderd het bepaalde in artikelen 3.4 en 3.7 gaat het risico met betrekking tot de
goederen van verkoper op koper over op het moment dat koper de goederen aanvaard heeft
en in ieder geval op het moment dat koper de goederen feitelijk in ontvangst genomen heeft.
De eigendom van de goederen gaat van verkoper op koper pas over op het moment van
ontvangst door verkoper van de betaling van de factuur terzake van die goederen.
Zolang deze betaling niet geschied is, in het koper niet toegestaan de goederen te
vervreemden of te bezwaren.
Indien en voor zover koper handelt in strijd met het bepaalde in het vorig lid, alsmede indien
de goederen door koper verwerkt zijn voor ontvangst door verkoper van de betaling van de
factuur ter zake van die goederen, is verkoper bevoegd de vordering(en) die koper ter zake
van de vervreemding, bezwaring of verwerking op een derde verkrijgt te innen en te
verrekenen met al hetgeen hij van koper te vorderen heeft.
Facturen
Verkoper zal koper na aflevering een factuur zenden ter zake van de betreffende goederen.
Op de facturen worden in rekening gebracht: de koopprijs, alle verhogingen die krachtens
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle bedragen van belasting en
andere heffingen die van overheidswege op het tijdstip van facturering zijn voorgeschreven.
Verkoper is bevoegd de factuur te verhogen met een kredietbeperkingstoeslag van ten
hoogste 2%, welke toeslag verschuldigd wordt, indien en voor zover de betaling van de
factuur later dan de in artikel 11.1 genoemde dag plaatsvindt.
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Betaling
Betaling van iedere factuur van verkoper dient te geschieden uiterlijk op de dertigste dag na
de factuurdatum.
11.2
In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur is koper van rechtswege
over het verschuldigde bedrag met ingang van de dertigste dag na de factuurdatum een
vertragingsrente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke rente in de betreffende periode,
vermeerderd met 3%.
11.3
In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van een factuur is koper voorts bevoegd:
11.3.1 de nakoming door hem van alle overeenkomsten met koper op te schorten totdat volledige
betaling van alle opeisbare vorderingen van verkoper op koper door verkoper ontvangen is,
en/of
11.3.2 vooruitbetaling of contante betaling door koper ter zake van die overeenkomsten met koper
te verlangen, en/of
11.3.3 genoegzame zekerheid te eisen voor de nakoming door koper van alle door deze jegens
verkoper aangegane verplichtingen. Het bepaalde in dit lid is mede van toepassing in geval
van gerede twijfel bij verkoper omtrent de gegoedheid van koper en laat onverlet alle overige
rechten die verkoper heeft.
11.4
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, de laatste te fixeren op 15% van de
verschuldigde hoofdsom, tot invordering van hetgeen koper aan verkoper verschuldigd is,
komen voor rekening van koper.
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Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten in de zin van deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht
van toepassing.
Alle geschillen tussen verkoper en koper worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het
Reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen zoals dat Reglement luidt op het tijdstip,
waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt, behoudens de mogelijkheid om, indien een
geschil tot de competentie van de Kantonrechter behoort, een rechtsvordering bij de
kantonrechter aanhangig te maken.
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