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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN C.G. VIS BEHEERMAATSCHPPIJ BV 
EN DE AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN 
 
1. DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder; 
a. Vis: C.G. Vis Beheermaatschappij en de groep van vennootschappen en/of ondernemingen, 

die direct en/of indirect aan haar gelieerd zijn. 
b. De opdrachtgever: degene die aan Vis een aanbieding richt en/of degene met wie Vis een 

overeenkomst sluit. 
c. Activiteiten: alle dienstverleningen, aanneming van werk, advisering verkoop en verhuur 

door Vis en alle andere activiteiten van Vis, hoe ook genaamd of aangeduid, verricht in het 
kader van de overeenkomst met de opdrachtgever. 

 
2.  ALGEMEEN 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, opdracht, 
daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan 
Vis wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband 
daarmee. 

2.2 De algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van iedere onderaannemer 
en/of derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige opdracht wordt 
ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. 

2.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

2.4 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, 
stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem 
en Vis. 

2.5 De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is van toepassing. 
 

  3.  AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN 
3.1 Alle aanbiedingen van Vis zijn vrijblijvend. Vis is slechts gebonden wanneer en zoals zij 

schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering is begonnen. 
3.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever gelden als 

onherroepelijk.  
3.3 Mondelinge mededelingen door of namens Vis zijn voor Vis niet verbindend dan nadat en 

in zoverre zij door Vis schriftelijk zijn bevestigd. 
3.4 In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema’s en dergelijke opgenomen maten, gewichten, 

vormen, kwaliteitsnormen, tekeningen, ontwerpen, schetsen en overige gegevens zijn 
slechts verbindend voor Vis indien en zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen. Geringe afwijkingen kunnen in geen geval aan Vis worden 
tegengeworpen. 

3.5  Indien en voor zover er geen opdrachtbevestiging van de zijde van Vis is uitgegaan, wordt 
de inhoud van de overeenkomst geacht bepaald te worden door het vermelde op de door 
Vis verstrekte registratie- of geleidebon. 

 
4. PRIJS 

4.1  Alle door Vis opgegeven prijzen en met Vis overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW 
en exclusief alle overige belastingen, kosten, boetes en/of dwangsommen die door de 
overheid en/of door ander autoriteiten met betrekking tot en/of in verband met het project 
worden opgelegd. Alle voornoemde bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever 
ongeacht of zij betaalbaar zijn door Vis of door de opdrachtgever. 

4.2 De door Vis opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale 
omstandigheden en onder normale werkcondities. Indien de omstandigheden hiervan 

 



Algemene voorwaarden C.G. VIS BEHEERMAATSCHAPPIJ BV BEHEER  

afwijken en bijvoorbeeld de normale werktijden moeten worden overschreden, is Vis 
gerechtigd daarvoor opslagen te berekenen. 

4.3 Indien één of meer onderdelen van de door Vis opgegeven prijs, waarop Vis geen invloed 
heeft (zoals maar niet beperkt tot stortlocaties en/of storttarieven), na de totstandkoming 
van de overeenkomst in prijs wordt verhoogd - zelfs indien dat gebeurt op grond van een 
voorzienbare omstandigheid - is Vis gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

  
5.      WIJZIGINGEN EN MEERWERK 

5.1  Vis is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever doch steeds met 
inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of 
wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen activiteiten indien Vis dit nodig oordeelt 
of zulks noodzakelijk is ingevolge maar niet beperkt tot nieuwe of gewijzigde (overheids-
)voorschriften en/of ingevolge wijzigingen in het acceptatiebeleid van baggerstortlocaties 
en/of afvalverwijderingsinrichtingen. 

5.2 Wijzingen en/of meerwerk leiden tot wijzigingen en/of uitbreiding van de overeenkomst en 
wijziging en/of verhoging van de prijs. 

 
6.  UITVOERING 

6.1  De opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten alle 
medewerking te verlenen en alle voorzieningen te treffen waaronder maar niet beperkt tot 
het zorg dragen voor en/of het ter beschikking stellen van water, hulpkraan, gas, licht, 
elektriciteit 200-380 volt, hulp- en bedrijfsmaterialen, gereedschappen en 
veiligheidsmiddelen, een en ander in deugdelijke staat, ruimte voor het plaatsen van keten, 
magazijnopslag, parkeergelegenheid, goede en verharde aan- en afvoerwegen en een onder 
alle omstandigheden, ook voor zwaar materieel, goed begaanbaar en toegankelijk 
werkterrein, waar zonder hinderlijke belemmeringen kan worden gewerkt, voorzien van een 
goed functionerend afwateringsysteem, alles voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

6.2 Met de activiteiten wordt begonnen na totstandkoming van de overeenkomst en nadat en 
zolang als Vis beschikt over de voorzieningen en faciliteiten als bedoeld in art. 6.1. alsmede 
over alle voor de uitvoering noodzakelijke en/of door de opdrachtgever te verstrekken 
voorwerpen, bescheiden, tekeningen, calculaties, vergunningen, ontheffingen, 
goedkeuringen, toewijzingen en gegevens, nadat door de opdrachtgever informatie over de 
van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen is verstrekt. Voorts dient een eventueel 
bedongen vooruitbetaling door Vis te zijn ontvangen of zekerheid ten behoeve van Vis te 
zijn gesteld. 

6.3 De door Vis opgegeven termijnen waarbinnen de activiteiten zullen worden uitgevoerd 
gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de opgegeven termijnen geeft de 
opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichting. De opdrachtgever is evenmin gerechtigd de 
overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, tenzij Vis de activiteiten niet binnen een door 
de opdrachtgever, na bedoelde overschrijding, gestelde redelijke termijn heeft uitgevoerd. 

6.4 Termijnen waarbinnen de activiteiten zullen worden uitgevoerd worden verlengd met de 
tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd 
dat de opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan overeengekomen 
of door Vis redelijkerwijs verwacht kan worden 

6.5 Vis heeft het recht om de activiteiten naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door 
inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.  

6.6 Gedurende officiële feestdagen worden geen activiteiten uitgevoerd tenzij anders 
overeengekomen. 
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7. VEILIGHEID EN MILIEU  
De opdrachtgever dient opgave te doen van de aard, herkomst, samenstelling, 
verontreinigingsklasse, gevarenklasse en wezenlijke eigenschappen van de ter uitvoering van 
activiteiten aangeboden baggerspecie en/ of afvalstoffen. De opdrachtgever is verplicht, ook 
zonder uitdrukkelijk verzoek daartoe van Vis, Vis vóór de uitvoering van haar activiteiten mede 
te delen of de ter uitvoering van die activiteiten aangeboden of daartoe bestemde stoffen bestaan 
uit gevaarlijke afvalstoffen. Bij het  besluit houdende aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (Besluit 
25 november 1993, Staatsblad 617 zoals sindsdien gewijzigd) als zodanig aangewezen 
afvalstoffen, alsmede alle (afgewerkte) oliën en daarmee vermengde stoffen. De opdrachtgever 
dient terzake van de door hem aan Vis ter uitvoering van activiteiten door Vis aan te bieden 
afvalstoffen de van overheidswege en de bij Vis geldende veiligheids- en milieuvoorschriften, 
reglementen, instructies en aanwijzingen in acht te nemen. 
 

8. DOCUMENTATIE EN INFORMATIE 
Alle door Vis aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen, documenten en gegevens blijven 
eigendom van Vis; alle intellectuele eigendomsrechten daarop behoren toe aan en zullen blijven 
toebehoren aan Vis. 
 

9.  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 
9.1 Vis is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar uitgevoerde 

activiteiten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan 
worden.  

9.2 Vis is in geen geval aansprakelijk voor enige gebeurtenis, verlies, kosten of schade die 
valt/vallen of behoren te vallen onder de dekking van de verzekering van de opdrachtgever. 

9.3 Vis is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen die het werk mocht hebben voor 
bestaande oevers, (onder)watertaluds en/of kunstwerken. Vis zal zich inspannen om te 
voorkomen dat er schade aan kabels, leidingen en dergelijke ontstaat. Het is de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever Vis vóór de aanvang van het werk de exacte 
ligging van de kabels, leidingen en dergelijke middels een tekening mede te delen. Indien 
de opdrachtgever niet aan deze verplichting voldoet dan wel indien de opgave niet juist 
blijkt te zijn, is hij aansprakelijk voor eventueel bij het werk aan de kabels, leidingen en 
dergelijke veroorzaakte schade. 

9.4 Vis is slechts aansprakelijk voor schade door een tekortkoming in de uitvoering van de 
activiteiten indien en voorzover deze tekortkoming is te wijten aan opzet of bewuste 
roekeloosheid van haarzelf. Vis is in geen geval aansprakelijk voor enig(e) gederfde winst, 
gemist gebruik en/of voor enige andere gevolgschade en/of economisch en/of indirect 
verlies in welke vorm ook.  

9.5 Indien Vis, om welke reden dan ook, aansprakelijk is zal zij naar haar keuze overgaan tot 
schadevergoeding of het opnieuw (gedeeltelijk) uitvoeren van de activiteiten waardoor of in 
verband waarmee de schade is veroorzaakt. Vis zal nooit voor een hoger bedrag 
aansprakelijk zijn dan € 10.000. 

9.6  De bepalingen van dit artikel worden tevens bedongen ten behoeve van de werknemers, 
functionarissen, onderaannemers en agenten van Vis.  

9.7 Iedere vordering tegen Vis vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan 
van de vordering.  

9.8 De opdrachtgever zal Vis en alle overige in dit artikel genoemde partijen vrijwaren, 
verdedigen en schadeloos stellen tegen en terzake van alle vorderingen, akties en 
procedures die worden gepretendeerd en/of ingesteld tegen Vis en/of de in dit artikel 
genoemde partijen terzake van enig(e) gebeurtenis, boete of schade, waarvoor de 
opdrachtgever aansprakelijk is.  
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9.9 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke door 
derden aan Vis kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Vis ook aan de opdrachtgever 
worden tegengeworpen. 

9.10 Alle verweermiddelen die Vis aan de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst ter 
afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar werknemers en andere 
bij de uitvoering van de overeenkomst door Vis ingeschakelde (al dan niet rechts-)personen 
jegens de opdrachtgever worden ingeroepen, als waren haar werknemers en deze 
betrokkenen zelf partij bij de overeenkomst. 

  
10. BETALING EN ZEKERHEID 

10.1 Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen 
facturen dienen binnen vijf werkdagen aan Vis kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke 
waarvan het ervoor gehouden zal worden dat er geen klacht bestaat met betrekking tot de 
verrichtte werkzaamheden waarvoor is gefactureerd. Eventueel ingediende bezwaren 
worden onmiddellijk in behandeling genomen maar schorten de betalingsverplichting niet 
op.  

10.2 Vis heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te 
vorderen en/of anderszins - aanvullende - zekerheidstelling te verlangen. Indien de 
opdrachtgever hierbij in gebreke blijft zal Vis gerechtigd zijn om met onmiddellijke ingang 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten. 

10.3 Betaling moet worden verricht, zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van welke 
aard ook. 

10.4 Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het 
voorafgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de opdrachtgever 
met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Vis op de opdrachtgever 
direct opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder 
ingebrekestelling in. Met ingang van de dag waarop de opdrachtgever in verzuim is, is hij 
aan Vis een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand 
waarover het verzuim voortduurt, onverminderd enige overige aan Vis toekomende rechten 
op vergoeding van met het verzuim samenhangende schade. 

10.5 Indien bij niet-tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt 
overgegaan, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 15% administratiekosten, terwijl 
de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen. 
Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Vis verband houdende met het verweer 
tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering komen eveneens 
ten laste van de opdrachtgever. 

              
11. OVERMACHT 

Als overmacht gelden alle al dan niet tijdelijke omstandigheden die Vis redelijkerwijze niet heeft 
kunnen vermijden en waarvan Vis de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen. 
Daaronder dient mede begrepen te worden maar is niet beperkt tot oorlogsgevaar, staking, 
uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, stremming van vervoer en andere transportstoringen, 
ongevallen, brand, bedrijfsstoringen, bovenmatig ziekteverzuim, vertraagde verstrekking aan Vis 
van bij derden bestelde zaken of diensten, vertraagde of niet-acceptatie door een stortlocatie en/of 
een afvalverwijderingsinrichting en intrekking van vergunningen.  
Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht komen ten laste van de opdrachtgever. 
 

12.  OPSCHORTING EN BEËINDIGING 
Wanneer de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, is staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot 
stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, insolvabel blijkt of wordt 
getroffen door beslaglegging, alsmede in geval van overmacht is Vis gerechtigd de uitvoering 
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van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze steeds met behoud van enig 
haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en rente. Bij opzegging of ontbinding 
worden alle vorderingen – ook toekomstige – van Vis terstond en in hun geheel opeisbaar. 
  

13. UAV ‘89 
In aanvulling op deze algemene voorwaarden gelden voor zaken die hierin niet geregeld zijn de 
UAV ’89 (Uniforme Administratieve Voorwaarden van de Uitvoering van Werken ’89) 
 

14.  CONVERSIE 
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is laat 
dit onverlet de geldig- en toepasselijkheid van de overige bepalingen. In geval van een nietige of 
onverbindende bepalingen worden Vis en de opdrachtgever geacht in plaats van daarvan een 
beding te zijn overeengekomen dat rechtsgeldig en/of wel verbindend is en waarvan de strekking 
zoveel mogelijk overeenkomt met het niet rechtsgeldige of met het onverbindende beding. 
 

15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  
15.1 Op alle overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn tussen 

Vis en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing 
15.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten rijzen, zullen uitsluitend worden berecht 

door de bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland, tenzij Vis een andere bevoegde rechter 
prefereert. 

 
 

Gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam 
 


