
ALGEMENE VOORWAARDEN GRONDBANK WEST B.V. (GBW) 
 
Artikel 1. Verbindendheid 
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door GBW aangegane overeenkomsten en uitgevoerde werken. Eventuele 

voorwaarden van opdrachtgevers verbinden GBW slechts als deze vooraf schriftelijk door GBW aanvaard zijn. 
1.2 Op alle door GBW aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
1.3 Door een opdracht te verstrekken aan GBW gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden en wordt hij verondersteld in het 

bezit van deze algemene voorwaarden te zijn. 
 
Artikel 2.Totstandkoming van een overeenkomst. 
 
2.1 Alle aanbiedingen van- en aan GBW zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na datum postmerk. Een overeenkomst 

komt tot stand door de opdrachtbevestiging van GBW, dan wel de schriftelijke opdracht van wederpartij en acceptatie hiervan door GBW.  
2.2 Wanneer GBW werkzaamheden uitvoert zonder schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging, maar wel in mondelinge opdracht, bijvoorbeeld 

ingeval van spoed, geldt de mondelinge opdracht als het tot stand komen van een overeenkomst, op basis van deze door GBW opgestelde 
algemene voorwaarden en gemaakte prijsafspraken.  

2.3 GBW heeft het recht overeenkomsten geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden. Dit brengt geen wijziging in de overige bepalingen van 
de overeenkomst, noch ontheft het GBW van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.  

2.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is GBW gerechtigd om na acceptatie van een partij grond en/of andere materialen, deze op een 
andere wijze te be- of verwerken of deze zonder verdere bewerking aan derden af te staan of te verkopen zonder gehouden te zijn om aan 
wederpartij enige betaling te verrichten of korting te verlenen.  

2.5 Op overeenkomsten aangaande de acceptatie van grond, zijn buiten de door GBW gehanteerde algemene voorwaarden de door de overheid 
opgelegde voorschriften van toepassing, zoals (niet limitatief): het besluit bodemkwaliteit, de Provinciale Milieuverordening en de Wet 
Bodembescherming. 

 
Artikel 3. Duur van de overeenkomst 
 
3.1 Overeenkomsten worden éénmalig aangegaan, voor een periode, voor onbepaalde tijd of voor een project.  
 
Artikel 4. Overmacht. 
 
4.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil, toedoen of macht van GBW, die van dien aard zijn dat gehele of gedeeltelijke 

nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van GBW kan worden verlangd.  
4.2 Als overmacht gelden voorts (niet limitatief): gebrek aan grondstoffen, storingen in het productieproces van enigerlei aard, werkstaking, 

verkeershinder, uitsluiting, gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of beroep op overmacht door derden die 
door GBW zijn ingeschakeld, alsmede zaken van organisatorische aard, zoals het niet (tijdig) verkrijgen, niet verlengen of het verlies van 
overheidstoestemmingen en/of vergunningen, benodigd voor het rechtmatig uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten alsmede belemmeringen die 
zich voordoen bij de fabrikant of een derde bij wie GBW de gegeven opdracht heeft geplaatst. 

 
Artikel 5. Prijzen 
 
5.1 Prijzen zijn steeds exclusief BTW en transport, tenzij schriftelijk anders is vermeld.  
5.2 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst wijziging plaats vindt in de relevante kostenbestanddelen, bijvoorbeeld bij wijziging van 

wetten of besluiten van overheidswege, zal in redelijkheid aanpassing van de overeengekomen prijs plaatsvinden, zonder dat dit de 
opdrachtgever direct het recht geeft de overeenkomst op te zeggen. 

 
Artikel 6. Acceptatie en leveringen 
 
6.1 GBW is bevoegd aan de acceptatie en/of overname van grond nadere voorwaarden te verbinden.  
6.2 Enige partij grond en/of andere materialen die, in afwachting van het bekend worden van keuringsresultaten bij GBW in depot staat, is nog niet 

feitelijk geaccepteerd en/of overgenomen door GBW of haar cliënt. Feitelijke acceptatie en/of overname vindt plaats na het bekend worden en 
goedkeuren door GBW en/of haar cliënt van alle keuringsresultaten. 

6.3 Indien na keuring blijkt dat een partij grond voor wat betreft samenstelling, verontreiniging  en/of het bevatten van bodemvreemde materialen 
niet voldoet aan de door de wederpartij opgegeven specificaties, zal de partij grond niet- of slechts tegen nader door GBW te bepalen 
voorwaarden geaccepteerd en/of overgenomen worden. In zo’n geval wordt de wederpartij schriftelijk geïnformeerd over de reden waarom de 
aangeboden grond niet kan worden geaccepteerd en/of overgenomen.  

6.4 Indien een wederpartij bezwaren heeft tegen de uitslag van de hierboven genoemde keuring, is de wederpartij gerechtigd om binnen een 
termijn van 3 werkdagen nadat de keuringsresultaten zijn overlegd, GBW te verzoeken haar medewerking te verlenen aan een contra-
expertise. GBW zal zich slechts conformeren aan de uitslag van de contra-expertise, indien zij vooraf schriftelijk haar goedkeuring hecht aan 
de analysemethode en de keuze van het uitvoerende onderzoeksbureau. Na de termijn van 3 werkdagen vervalt de plicht van GBW om mee te 
werken aan een contra-expertise. De resultaten van de door of namens GBW uitgevoerde keuring worden dan geacht onbetwist te zijn aanvaard 
door de wederpartij.  

6.5 Een niet door GBW geaccepteerde en/of overgenomen partij grond, terzake waarvan de wederpartij niet instemt met een door GBW 
voorgestelde alternatieve be- of verwerking, dient door de wederpartij op eerste aanzegging van GBW binnen vijf dagen te worden verwijderd 
van de depotlocatie, indien een partij grond niet binnen de hiervoor genoemde termijn door de wederpartij wordt verwijderd, zal GBW de partij 
grond op kosten van de wederpartij doen be- of verwerken. Daarnaast behoudt GBW zich het recht voor een partij grond zoals bedoeld in dit 
artikel aan de wederpartij te retourneren, en de kosten van beheer, opslag en transport van de partij grond bij de wederpartij in rekening te 
brengen.  

6.6 Alle door GBW te leveren partijen grond en/of andere secundaire bouwstoffen worden aangeboden met een actueel en geaccepteerd 
kwaliteitsrapport, vervaardigd door een geaccrediteerd adviesbureau. Bovenstaande is niet van toepassing wanneer GBW een partij grond kan 
toepassen met gebruikmaking van een zgn. bodemkwaliteitskaart, bodembeheerplan of zoneringskaart. In dat geval kan vaak worden volstaan 
met een melding of een beperkte set onderzoekgegevens.  

6.7 De wederpartij die een partij grond en/of andere secundaire bouwstoffen geleverd krijgt van GBW, accepteert hiermee het keuringsrapport, dan 
wel het oordeel van het bevoegd gezag als bindend.  

6.8 De wederpartij is gerechtigd op eigen kosten, en vóór feitelijke levering van een partij grond en/of andere secundaire bouwstoffen, een 



onderzoek uit te (doen) voeren, naar de voor de wederpartij van belang zijnde kwaliteitseigenschappen van de betreffende partij grond en/of 
secundaire bouwstoffen.  

6.9 GBW aanvaardt na levering en inontvangstneming van een partij grond en/of andere secundaire bouwstoffen door de wederpartij, in verband 
met mogelijke vermenging en/of bewerking, geen enkele aansprakelijkheid meer ten aanzien van die geleverde partij grond en/of andere 
secundaire bouwstoffen.  

6.10      Van levering en inontvangstneming zoals bedoeld in het vorige lid, is eerst dan sprake, indien een partij grond en/of andere secundaire 
bouwstoffen door de wederpartij van de depotlocatie van GBW is afgehaald, dan wel indien een partij grond en/of andere secundaire 
bouwstoffen door GBW op een door wederpartij aangewezen locatie is aangeleverd.  

6.11 De wederpartij is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens overeenkomst door GBW te leveren 
grond en/of andere secundaire bouwstoffen. De wederpartij zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, als zij de af te leveren 
grond en/of andere secundaire bouwstoffen niet na eerste verzoek van GBW ophaalt, of als aflevering aan haar adres is overeengekomen, 
weigert de af te leveren grond en/of andere secundaire bouwstoffen in ontvangst te nemen.  

6.12 Als vervoer van de grond en/of andere secundaire bouwstoffen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van derden of de wederpartij, 
tenzij franco levering is afgesproken. GBW is vrij in de keuze van de vervoerder en de wijze van transport en zal daarbij te werk gaan naar 
beste weten en kunnen, zonder daarvoor directe aansprakelijkheid te dragen.  

6.13 Als de wederpartij op een overeengekomen moment niet bereid of in staat is de grond en/of andere secundaire bouwstoffen in ontvangst te 
(doen) nemen, kan GBW de grond en/of andere secundaire bouwstoffen als afgeleverd beschouwen en deze opslaan en verzekeren gedurende 
een redelijke termijn voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is dan gehouden genoegzame zekerheid te stellen voor de 
kosten van opslag en verzekering. 

 
Artikel 7. Betaling 
 
7.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet gerechtigd vorderingen op GBW met haar 

betalingsverplichtingen jegens GBW te verrekenen, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt.  
7.2 Voor de acceptatie van een partij grond zijn kosten verschuldigd die door de directie van GBW worden vastgesteld. Deze kosten worden per 

individueel geval met de wederpartij overeengekomen. Eventueel door de overheid op te leggen of opgelegde belastingen of heffingen buiten 
de met de wederpartij overeengekomen kosten worden aan de wederpartij doorbelast.  

7.3 Het staat GBW vrij in bepaalde gevallen in overleg met wederpartij een voorlopige- of gedeeltelijke betaling te vorderen voordat tot acceptatie 
of levering van een partij wordt overgegaan. De wederpartij is gehouden desgevraagd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of 
een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van GBW.  

7.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft GBW het recht indien zij dat wenst alle geleverde materialen en/of diensten, zowel op grond 
van de overeenkomst waarop achterstallige betaling betrekking heeft als die op grond van andere overeenkomsten, terug te nemen en tevens de 
(verdere) uitvoering van deze op te schorten dan wel deze te ontbinden door het doen van een mededeling van die strekking aan de 
opdrachtgever. Voorts behoudt GBW zich het recht voor wettelijke documenten ten aanzien van afvoer en/of levering onder zich te houden tot 
betaling heeft plaatsgevonden.  

7.5 Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de betalingstermijn nakomt, op welke gronden dan ook, is hij van rechtswege in 
gebreke. Een opdrachtgever die (gedeeltelijk) in gebreke blijft te betalen is, vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden, de 
wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle kosten die gemaakt dienen te worden om tot inning van het factuurbedrag 
te komen, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, daaronder begrepen de interne kosten van GBW en de (externe) kosten van deurwaarders 
en/of advocaten die met de invordering zijn belast, komen ten laste van opdrachtgever.  

7.6 Betalingen van de wederpartij worden eerst in mindering gebracht op de incassokosten, vervolgens op de vervallen rente en tenslotte op de 
openstaande factuur.  

7.7 Naast de genoemde maatregelen is GBW in geval van het niet- of niet tijdig betalen, te allen tijde gerechtigd de onderliggende overeenkomst 
met de wederpartij eenzijdig, zonder toestemming van de wederpartij of rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van de wederpartij 
geaccepteerde materialen aan de wederpartij te retourneren, en de kosten van beheer, opslag en transport van de partij grond en alle overige 
kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.  

7.8 In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, aanvraag tot surséance, faillissement of liquidatie van (een gedeelte van) de onderneming 
van opdrachtgever, overlijden, ontbinding of beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, heeft GBW het recht de aangegane 
overeenkomsten met onmiddellijke ingang op te zeggen en alle geleverde zaken en diensten in bezit te nemen. In dergelijke gevallen is elke 
vordering ineens en dadelijk opeisbaar. 

 
Artikel 8. Gewijzigde omstandigheden 
 
8.1 Indien zich naar het oordeel van GBW gedurende de looptijd van een overeenkomst omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd, heeft GBW het 
recht, na overleg met de opdrachtgever, de overeenkomst aan te passen. 

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
 
9.1 GBW sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van enige handeling of nalaten, verband houdende met overeenkomsten met de 

wederpartij gesloten, uit. 
9.2 In geen geval is GBW jegens wederpartij aansprakelijk voor bedrijfsschade en gevolgschade. 
9.3 Indien en voor zover GBW in het betreffende geval geen beroep kan doen op een der voorafgaande artikelen, is haar aansprakelijkheid slechts 

beperkt tot het bedrag dat zij in verband met de levering of acceptatie van de desbetreffende partij grond en/of secundaire bouwstoffen aan de 
wederpartij, onder aftrek van kosten derden ten behoeve van de overeenkomst in rekening heeft gebracht. 

9.4 Iedere aansprakelijkheid van GBW vervalt door het verloop van vijf werkdagen gerekend van de dag waarop het door of namens GBW 
uitgevoerde werk waar de schade is ontstaan, is voltooid. 

9.5 Ten aanzien van de in lid 9.4 opgenomen bepalingen wordt iedere geleverde partij grond en/of secundaire bouwstoffen  als een afzonderlijk 
werk beschouwd. 

9.6 De wederpartij vrijwaart GBW voor alle aanspraken van derden in verband met enige overeenkomst tussen GBW en de wederpartij. 
9.7 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade door haar, haar personeel of door haar gebruikte zaken, veroorzaakt aan personeel of 

eigendommen van GBW, dan wel door GBW ingeschakelde derden. 
9.8 Alle schade die het gevolg is van: buiten de acceptatiegrenzen liggende concentraties van verontreinigingen, niet met de op de bijgeleverde 

formulieren vermelde gegevens overeenstemmende samenstelling van de partij grond, afwijkingen in de partijgrootte, afwijkingen in de 
fysische samenstelling van de partij grond, onverwachte verontreinigingen, objecten en/of bodemvreemde materialen in de aangeboden partij 
grond, komt voor rekening van de wederpartij als aanbieder van de partij grond aan GBW.  
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