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Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden Bouwbedrijf Sebze B.V.
Artikel 1

Definities

1. BBS: Bouwbedrijf Sebze B.V.;
2. Arbeidskracht(en): (een) medewerker(s) van BBS BV die door BBS ter beschikking wordt gesteld aan
opdrachtgever;

3. Bescheiden: alle door de opdrachtgever aan BBS of personeel van BBS ter beschikking gestelde
zaken, waaronder materialen, voertuigen, stukken en/of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van
de opdracht door BBS vervaardigde zaken;

4. Levering: het uitvoeren van werkzaamheden dan wel het verrichten van diensten;
5. Offerte: een vast, vrijblijvend schriftelijk aanbod van BBS om tegen bepaalde condities diensten en/of
werkzaamheden te verrichten die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten van BBS;

6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan BBS opdracht heeft gegeven tot het
verrichten van diensten en werkzaamheden, diens rechtsopvolger en/of rechtverkrijgende;

7. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en BBS, betreffende het
uitvoeren van werkzaamheden dan wel het verrichten van diensten, die voortvloeien uit de
bedrijfsactiviteiten van BBS;

8. Reclame: alle reclames of bezwaren die binnen acht (8) dagen na levering schriftelijk bij BBS zijn
gemeld;

9. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Levering- en betalingsvoorwaarden.

Artikel 2

Toepasbaarheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die door BBS binnen het kader van de
uitvoering van werkzaamheden dan wel het leveren van diensten worden aangegaan.

2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met BBS aangegane overeenkomst
slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met deze voorwaarden . Bij twijfel over de vraag of
zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren deze voorwaarden. Mochten één of meer van de
bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, dan blijven de overige voorwaarden verminderd van kracht.
BBS is steeds bevoegd een nietig beding te vervangen door een beding met de zelfde strekking, dat niet
met nietigheid wordt bedreigd.

Artikel 3

Aanvang, duur en wijziging van de overeenkomst

1. Alle offertes van BBS zijn vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het
doen van een nader aanbod welke, na aanvaarding van dat aanbod, kan leiden tot een overeenkomst.

2. Elke overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de opdrachtgever
getekende opdrachtbevestiging door BBS retour is ontvangen, dan wel het moment dat BBS met de
uitvoering van werkzaamheden of het verrichten van diensten is aangevangen.

Artikel 4

Gegevens Opdrachtgever
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1. Opdrachtgever is gehouden alle bescheiden, welke BBS nodig acht voor een juiste taakuitvoering, tijdig
in de gewenste vorm en wijze aan BBS ter beschikking te stellen.

2. BBS heet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever
aan het in het vorige lid gestelde heeft voldaan.

3. BBS mag het door opdrachtgever opgegeven adres als correct blijven beschouwen tot dat haar
schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

4. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte bescheiden. Dit geldt met name ook
voor de ontvangen wekenregisters welke gelden als rechtsgeldige bescheiden, nodig voor de
facturering.

5. Opdrachtnemer valt onder de CAR-verzekering van de opdrachtgever.

Artikel 5

Uitvoering en opdracht

1. BBS bepaalt in overleg met de opdrachtgever de wijze waarop de diensten en werkzaamheden als
omschreven in de overeenkomst worden uitgevoerd; BBS zal en kan nimmer optreden als
onderaannemer en heeft zodanig geen verantwoordelijkheden en is nimmer als zodanig aansprakelijk.

2. BBS heeft het recht werkzaamheden, na overleg met opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Dit
ontslaat BBS niet van haar verplichtingen welke voortvloeien uit een overeenkomst met opdrachtgever.

3. De met opdrachtgever overeengekomen termijn waarbinnen BBS aan haar verplichtingen moet voldoen
wordt bij benadering vastgesteld en valt nimmer aan te merken als een fatale termijn. Overschrijding van
deze termijn geeft opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of
schadevergoeding. Op BBS rust een inspanningsverlichting doch nimmer een resultaatverplichting.

4. Opdrachtgever kan opdracht geven voor het uitvoeren van overwerk, indien en voor dit noodzakelijk is
binnen het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever stelt BBS tijdig in kennis van
het uit te voeren overwerk, indien de omvang zulks redelijkerwijze verlangt een en ander voor de
overeengekomen tarieven, te verhogen met de toepasselijke CAO verhoging voor of overwerk. BBS
stemt in met dit overwerk mits deze de bepalingen van het werktijdenbesluit niet overschrijdt. Het uit te
voeren overwerk zal vermeerderd worden met een toeslag zoals aangegeven in de bijbehorende
tarievenlijst.

5. Afwijkende werkzaamheden opgegeven door opdrachtgever zullen steeds apart vermeld worden op de
wekenregisters van personeel van BBS. Deze wekenregisters, ondertekend door opdrachtgever, dienen
als bewijslast voor de uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 6

Overmacht

Indien BBS zijn verplichtingen uit de overeenkomst, niet tijdig of niet behoorlijk na kan komen ten gevolge van
een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde
gang van zaken binnen haar onderneming en onmacht tot ter beschikking stelling van personeel, dan worden die
verplichtingen opgeschort tot het moment dat BBS alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te
komen.

Artikel 7

Tarieven BBS

1. De tarieven van BBS bestaan uit een basis uurloon te vermeerderen met alle verschuldigde heffingen,
belastingen en premies, de toegevoegde marge plus de verschuldigde BTW en worden wekelijks bij
opdrachtgever in rekening gebracht.
2.

Het tarief van BBS is niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de overeenkomst maar wordt
berekend aan de hand van het aantal op de wekenregisters opgegeven gewerkte uren. Deze getekende
wekenregisters gelden als officiële en wettelijke basis voor de facturering.

3.

BBS heeft vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van
werkzaamheden of het verrichten van diensten op te schorten tot het moment dat opdrachtgever een
door BBS bepaald voorschot aan BBS heeft voldaan.
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4.

Indien door overheidsmaatregelen, CAO, of enig orgaan alsmede ten gevolg van prijscompensaties,
sociale heffingen of wettelijke voorschriften en regelgeving, de kostprijs van het BBS tarief hoger wordt,
zal het tarief van BBS dienovereenkomstig worden aangepast, zonder recht op opschorting, opzegging
of ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever.

Artikel 8 Betaling
1.

Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag aan BBS dient te gescheiden binnen 30 dagen na
factuurdatum, in euro’s, door middel van bijschrijving op bankrekeningen van BBS, waaronder een Grekening c.q. depotrekening bij de Belastingdienst, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking c.q.
verrekening.

2. Een door opdrachtgever gedane betaling strekt steeds in de eerste plaats ter aflossing van alle
verschuldigde kosten en renten en vervolgens van de langst openstaande opeisbare factureren, zelfs als
opdrachtgever vermeldt dat betaling op een andere factuur betrekking heeft.
3.

Indien stipte betaling door opdrachtgever achterwege blijft, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
BBS, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht opdrachtgever vanaf de vervaldag over de
hoofdsom of het onbetaald gebleven gedeelte ervan een rente van 1,5% per maand in rekening te
brengen tot het moment van voldoening. In voorkomende gevallen wordt een gedeelte van een maand
als een gehele maand gerekend. Een ander onverminderd alle verdere aan BBS toekomende rechten.

4.

Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering zijn
van rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van
de vordering met een minimum van € 500,-

5.

In geval van een overeenkomst waarbij meerdere opdrachtgevers partij zijn, zijn opdrachtgevers, voor
zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor gehele betaling van het factuurbedrag of de vordering.

6.

Indien opdrachtgever in verzuim is, zijn alle vorderingen van BBS met betrekking tot verrichte
werkzaamheden en kosten onmiddellijk opeisbaar.

7.

Bij uitblijven van de verschuldigde betalingen aan BBS door opdrachtgever is BBS gerechtigd alle
diensten per direct te stoppen en geplaatst personeel per direct terug te roepen zonder dat BBS
aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 9

Arbeidskrachten BBS

1. Selectie van personeel die voor opdrachtgever werkzaam (zullen) zijn geschiedt zo nauwkeuring
mogelijk. Indien personeel van BBS niet voldoet zal BBS trachten deze binnen een zo kort mogelijke
termijn te vervangen door andere.
BBS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het inzetten en voor de gevolgen van het inzetten van
personeel, ook als die niet voldoen aan de gestelde eisen. Opdrachtgever is gehouden zorg te dragen
voor veilige werkomstandigheden van personeel van BBS en alle Arbo/Veiligheidseisen en voorschriften
nauwkeurig na te (laten) leven.
2.

BBS is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect veroorzaakt door fouten en/of
nalatigheid en/of onachtzaamheid van personeel, onder andere in de zin van art. 6: 170 BW. Personeel
van BBS werken te allen tijde onder toezicht en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

3.

De looptijd van een overeenkomst is gelijk aan de mogelijkheden welke de NBBU CAO en de Flexwet
bieden.
Na afloop van fase 2 kan de overeenkomst uitsluitend worden voortgezet op basis van fase 3 en 4
overeenkomsten voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd.

4.

Het is opdrachtgever niet toegestaan om met personeel dat via BBS solliciteert, binnen een periode van
1 jaar na datum van sollicitatie, inschrijving of aanmelding, een arbeidsovereenkomst aan te gaan
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBS.

5.

Bij overtreding van één of meer van de onder lid 4 van dit artikel genoemde bepalingen zal
opdrachtgever uit hoofde van schadevergoeding en ter dekking van overhead en andere kosten, een
direct opeisbare boete betalen ter grootte van 25% van het laatste gehanteerde bruto jaartarief van de
desbetreffende personeel, verhoogd met CAO aanpassingen of wettelijke (premie) verhogingen en
dergelijke.
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Artikel 10

Aansprakelijkheid

1.

Via BBS ingehuurde personeel werken onder toezicht en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, welke
dient toe te zien op naleving van alle relevante wetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend de ARBO
Wet, en dient te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Indien bij nalatigheid van opdrachtgever
schade ontstaat, zal opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Voor directe noch
indirecte schade als gevolg van handelen, nalaten of onachtzaamheid en/of fouten van personeel van
BBS, waarbij inbegrepen gevolgschade en stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming
van opdrachtgever zich verplicht, is BBS nimmer aansprakelijk.

2.

BBS heeft, te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever
ongedaan te helpen maken, in welk geval opdrachtgever zich verplicht BBS alle mogelijke medewerking
te verlenen. BBS is nimmer aansprakelijk voor beschadigingen of teniet gaan van voorraden, materialen,
gereedschappen, voertuigen of bescheiden, ook niet tijdens productie, vervoer, verzending per post,
ongeacht of de verzending geschiedt in opdracht van opdrachtgever, BBS of derden. Opdrachtgever
vrijwaart BBS tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de
uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

Artikel 11

Opzegging

1.

Opdrachtgever en BBS kunnen te allen tijde een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan,
schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee (2) weken.

2.

Opzegging dient door middel van een aangetekend schrijven te geschieden. Bij opzegging door BBS is
BBS gehouden al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen,
zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding. Indien opdrachtgever de
overeenkomst tussentijds en eenzijdig beëindigt is BBS gerechtigd alle reeds gemaakte kosten en/of
geleden schade in rekening te brengen.

Artikel 12

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten van BBS is Nederlands recht van toeppasing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en
BBS zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter.

