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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN GRONDBORINGEN EN HET MAKEN VAN BOORPUTTEN 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente te Enschede 

 
Artikel 1.    Toepassing 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten 

overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen van werkzaamheden, zulks met uitsluiten van 
de algemene voorwaarden van opdrachtgever 

2. Door het verstekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze algemene voorwaarden. 
 

Artikel 2    Aanbiedingen en orders 
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld. 
2. Opdrachten worden door ons schriftelijk bevestigd; alleen door onze schriftelijke bevestiging zijn wij 

gebonden. 
3. Zodra opdrachtgever niet binnen acht dagen zijn bezwaren tegen de inhoud van onze schriftelijke 

bevestiging schriftelijk aan ons heeft kenbaar gemaakt, wordt onze bevestiging geacht de inhoud van 
de overeenkomst weer te geven. 
 

Artikel 3    Grondslagen van de prijsberekening 
1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens alsmede 

op de aanwezigheid van zodanige omstandigheden ter plaatse dat de werkzaamheden met normale 
hulpmiddelen op normale wijze kunnen worden uitgevoerd. 

2. Meerdere kosten welke ontstaan tengevolge van een afwijking van de aan ons verstrekte gegevens 
of tengevolge van abnormale omstandigheden ter plaatse alsmede meerdere kosten welke  ontstaan 
tengevolge van oorzaken die naar redelijkheid en billijkheid niet voor onze rekening en ons risico 
behoren te komen, komen ten laste van opdrachtgever. 

3. Kostenvergoedingen, precariorechten en dergelijk, verschuldigd voor het gebruiken van of het lozen 
op rioleringen, waterleidingen en dergelijke zijn voor rekening van opdrachtgever. 

4. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het verkrijgen en behouden van de nodige vergunningen 
alsmede toestemmingen voor het gebruiken van en lozen op bestaande afvoerleidingen en voor het 
eventueel leggen van de afvoerleidingen. 

 
Artikel 4    Onvoorziene en abnormale omstandigheden In geval van: 
a. Oorlog, onlusten, overstromingen en andere rampen; 
b. Gebrek aan hulp- en brandstoffen, stakingen, uitsluitingen, bedrijfsstoringen, overheidsingrijpen,  

verkeersstoornissen, abnormale weersomstandigheden en dergelijke gevallen – onverschillig  
of één en ander plaatsvindt in ons eigen bedrijf dan wel in de ons toeleverende bedrijven of  
transportondernemingen--; 

c. Zodanige wijziging in de omstandigheden dat (verdere) nakoming van onze verplichtingen voor ons 
zó bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijze van ons niet kan worden gevergd; 

Hebben wij het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst of te schorten of 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat wij tot enige vergoeding 
van schaden door opdrachtgever of derden geleden, gehouden zullen zijn. De werkzaamheden door ons 
verricht tot aan de opschorting of ontbondenverklaring moeten door opdrachtgever aan ons worden vergoed. 
 
Artikel 5  Transport 
1. Tot aan het punt, hetwelk met een normale vrachtauto zonder extra voorzieningen bereikbaar is, 

zijn de kosten van de aanvoer van ons materieel, gereedschappen en dergelijke voor onze 
rekening. Alle meerdere en overige kosten van het vervoer zijn voor rekening van opdrachtgever. 

2. Hetzelfde geld voor de kosten van afvoer, waarvan alleen die van de afvoer van het in het eerste 
lid genoemde put voor onze rekening zijn. 

 
Artikel 6   Bijkomende werkzaamheden 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen omvatten onze werkzaamheden alleen het uitvoeren 

van de boring c.q. het maken van de boorput. 
2. Bijkomende werkzaamheden, zoals het afvoeren en opslaan van de overblijvende grond; het slopen 

en eventueel herstellen van beton- en metselwerk alsmede van het wegdek of van vloeren; het 
opruimen of verleggen van kabels en leidingen, het verwijderen van alle obstakels en hindernissen 
die een normale uitvoering der werkzaamheden belemmeren of verhinderen zullen worden uitgevoerd 
door of komen voor rekening van opdrachtgever. 

 
Artikel 7    Elektriciteit en werkwater 
1. Tenzij anders is overeengekomen draagt de opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor de de 

aansluiting op en de ongestoorde levering van voldoende krachtstroom op de plaats(en) waar de 
werkzaamheden worden verricht. 

2. Tenzij anders is overeengekomen draagt de opdrachtgever voor zijn rekening zorg voor een 
ongestoorde levering en afvoer van voldoende water, benodigd voor de uitvoering der 
werkzaamheden ter plaatse. 

 
Artikel 8   Schaden door, tijdens en tengevolge van de werkzaamheden 
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor hinder en schaden, die door, tijdens of tengevolge van onze 

werkzaamheden aan personen, zaken en werken van opdrachtgever en van derden worden 
toegebracht, tenzij de schaden zijn te wijten aan opzet of grove schuld onzerzijds. 

2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de in lid 1 bedoelde schaden en is verplicht ons te vrijwaren 
tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schaden. Die ingevolge dit artikel en/of overige 
artikelen van deze voorwaarden niet voor onze rekening zijn. 

 
Artikel 9   Overheidsvergunningen 
1. Opdrachtgever staat jegens ons in voor het verkrijgen en behouden van alle vergunningen van 

overheidswege, welke benodigd zijn voor de te verrichten werkzaamheden en voor een normale 
wijze van uitvoering daarvan. 

2. Alle gevolgen – boeten, schaden en dergelijk – van het (gaan) ontbreken van de in lid 1 bedoelde 
vergunningen zijn voor rekening van opdrachtgever; in het bijzonder de kosten van eventuele 
wachttijden. 

 
Artikel 10   Hindernissen 
1. Indien door hindernissen, zoals stenen, steenlagen, hout e.d., moeilijkheden ontstaan bij de uitvoering 

der werkzaamheden, zullen wij onverwijld contact opnemen met opdrachtgever voor overleg. 
2. Indien opdrachtgever voortzetting der werkzaamheden verlangt, is opdrachtgever gehouden ons de 

kosten van alle noodzakelijke voorzieningen – ook wanneer deze in onze opdracht door derden 
worden uitgevoerd – te vergoeden; daaronder begrepen de kosten van de wachttijden. 

3. De wachttijden welke verstrijken tijdens het overleg zijn voor rekening van opdrachtgever. 
4. Indien opdrachtgever geen voortzetting der werkzaamheden verlangt alsmede indien voortzetting der 

werkzaamheden naar ons oordeel hetzij door een te geringe kans op succes hetzij door een te 
grote kans op het ontstaan van onevenredig hoge meerkosten niet verantwoord is, is de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst van rechtswege ontbonden en is opdrachtgever verplicht 
tot vergoeding van alle door ons gemaakte directe en indirecte kosten zonder winstopslag. 
Opdrachtgever kan in dat geval jegens ons geen aanspraken geldend maken tot vergoeding van 
kosten, schaden en dergelijk, door hem of derden gemaakt of geleden. 
 

Artikel 11   Mislukking 
1. Indien door andere oorzaken dan genoemd in artikel 10 lid 1 het werk mislukt – ook indien dit aan 

zonde schuld is te wijten -, hebben wij het recht om in de nabijheid van de plaats van het mislukte 
werk de overeengekomen werkzaamheden opnieuw uit te voeren op de overeengekomen voorwaarden 

2. Opdrachtgever kan van ons niet verlangen dat wij in de grond achtergebleven materieel en/of materialen 
verwijderen, terwijl opdrachtgever van ons geen vergoeding van enige schade en/of kosten kan vorderen 
welke het gevolg zijn van de mislukking of van hetgeen in de grond is achtergebleven. 

 
Artikel 12   Instructie en wachttijden 
1. Opdrachtgever dient ons tijdig alle benodigde instructies te geven voor de uitvoering en afwerking van de 

put op boring. 
2. De kosten van wachttijden, ontstaan door het niet-tijdig geven van de in lid 1 bedoelde instructies zijn 

voor rekening van opdrachtgever 
 
Artikel 13   Schoonpompen, proefpompen en oplevering 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de kosten van het schoonpompen gedurende maximaal 

24 uur voor onze rekening. 
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de kosten van het proefpompen gedurende maximaal 

vier uren met een door ons daartoe geschikt geachte pompinstallatie voor onze rekening. Indien door 
opdrachtgever wordt verlangd dan wel door de omstandigheden noodzakelijk is dat langer dan vier uur 
wordt proefgepompt, zijn de meerdere kosten voor rekening van opdrachtgever. 

3. Indien het proefpompen niet in directe aansluiting op het schoonpompen kan plaatsvinden, zijn alle extra 
kosten – inclusief die van de wachttijden – voor rekening van opdrachtgever 

4. Een boorput wordt geacht te zijn opgeleverd zodra het proefpompen is beëindigd. 
 
Artikel 14   Opleveringstermijn 
1. De in onze schriftelijke bevestiging of anderszins schriftelijk opgegeven opleveringstermijn berusten steeds 

op schatting, omdat in verband met de aard der werkzaamheden opleveringstermijnen nimmer tevoren 
exact zijn vast te stellen. 

2. Overschrijding van opleveringstermijnen – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld onzerzijds – 
geeft opdrachtgever nimmer het recht om schadevergoeding van ons te vorderen of een korting op ons 
toekomende bedragen toe te passen. 

3. Schaden aan derden toegebracht tengevolge van overschrijding van opleveringstermijn zijn voor rekening 
van opdrachtgever. 

 
Artikel 15   Garanties 
1. Indien in onze orderbevestiging een capaciteit van de boorput is genoemd, betekent dit niet dat die 

opbrengst ook werkelijk zal kunnen worden bereikt, omdat deze mede afhankelijk is van de aard en 
samenstelling van de watervoerdende laag. 

2. Indien de constructie van de boorput of de wijze van uitvoering der werkzaamheden ons door 
opdrachtgever worden voorgeschreven alsmede indien tijdens de uitvoering der werkzaamheden ons door 
opdrachtgever aanwijzingen te dien aanzien worden gegeven, staan wij slechts in voor een uitvoering der 
werkzaamheden conform de door ons ontvangen voorschriften en aanwijzingen 

 
Artikel 16   Boorstaten, grondmonster, watermonsters 
1. Indien dit is overeengekomen verplichten wij ons om 

a) kosteloos geologische en hydrologische gegevens op de normaal gebruikelijke wijze op boorstaten 
vast te leggen en een kopie daarvan aan opdrachtgever ter beschikking te stellen; 
b) kosteloos grondmonsters in de normaal gebruikelijke aantallen te nemen, zulks met uitzondering van 
ongeroerde monsters 
c) kosteloos watermonster in de normaal gebruikelijke aantallen tijdens het proefpompen te nemen. 

2. De kosten van het analyseren van monsters zijn voor rekening van opdrachtgever. 
 
Artikel 17   Betaling 
1. Tenzij in onze schriftelijke bevestiging anders is vermeld zal de betaling geschieden als volgt: 

- 30% binnen één maand na de opdracht 
- 70 % binnen één maand na gereedkomen 

2. Het ontbreken van die onderdelen bij de oplevering, die niet direct tot de eigenlijke constructie van de 
boorput behoren, geeft geen recht tot inhouding van enig meerder bedrag dan dat van de waarde van 
de nog niet geleverde onderdelen. 

3. Bij overschrijding van de betalingstermijnen moet opdrachtgever ons – zonder dat een aanmaning of 
ingebrekestelling noodzakelijk is – een rente vergoeden van ¾ % per maand of gedeelte van een maand 
van de dag van de overschrijding af tot die der voldoening. 

4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – welke laatste op 10% van het totaal 
verschuldigde bedrag inclusief renten worden gefixeerd -, welke vallen op de inning en invordering van 
niet of niet-tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

 
Artikel 18   Opschorting der werkzaamheden en het stellen van zekerheid 
1. Indien opdrachtgever met de betaling van enig bedrag of enige termijn in gebreke is, zijn zij niet 

verplicht verder te presteren en kunnen wij lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst voor 
ontbonden verklaren, onze prestatietijdelijk opschorten en/of ons materieel, gereedschappen, personeel e.d. 
van het werk verwijderen; één en ander onverminderd de verplichting van opdrachtgever om ons volledig 
schadeloos te stellen. 

2. Indien daartoe naar ons oordeel gronden aanwezig zijn, kunnen wij – ook na het tot stand komen van 
een overeenkomst – van opdrachtgever zekerheid verlangen voor de betaling van al hetgeen opdrachtgever 
ons verschuldigd is of zal worden; zolang de zekerheid niet te onzen genoege is gestel, hebben wij 
dezelfde rechten als omschreven in het eerst lid van dit artikel. 

 
Artikel 19   Toepasselijk recht 
1. Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden buiten 

Nederland plaatsvindt, het Nederlandse recht en deze voorwaarden van toepassing. 
2. Het bepaalde in artikel 20 is ook van toepassing wanneer opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd. 

In een zodanig geval zijn zij ook bevoegd om een geschil te onderwerpen aan het oordeel van de 
rechter, welke is bevoegd in onze woon- of vestigingsplaats, dan wel aan het oordeel van een 
buitenlandse rechter. 

 
Artikel 20   Geschillen 
1. Zowel wij als ook onze opdrachtgever zijn bevoegd om alle geschillen en vorderingen, welke naar 

aanleiding van een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever, of naar aanleiding van overeenkomsten, 
die daarvan een uitvloeisel zijn, mochten ontstaan; 
hetzij te onderwerpen aan het oordeel van de gewone bevoegde rechter; 
hetzij te onderwerpen aan het oordeel van een scheidsgerecht, te benoemen overeenkomstig de statuten 
en reglementen van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, welk scheidsgerecht 
uitspraak zal doen met inachtneming van de statuten en reglementen van die raad. 

2. Indien één der partijen een vordering aanhangig heeft gemaakt bij één van de in lid 1 genoemde 
instanties, verliest de gedaagde partij het recht om voor de berechting van  betreffende geschil de 
andere instantie te kiezen. 

      


