Aigemene Voorwaarden van Vossenberg B~V~
Deel 1
Algemene Voorwaarden voor Inkoop van geederen en Onderaanneming
van Werken.
Algemene Bepatingen
1.1 Teepanselijkheid
.1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten,
waarbij bedrijven behorende tot Voosenberg BV. zowel afzonderlijk als
gezamenlijk goederen of diensten betrekken van een derde (‘wederpartij’(
of aan die wederpartij anderszins een opdracht verstrekken.
1.1.2 Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde zijn voor
Vocsenberg B.V. slechts bindend indien en voorzover Vossenberg BV.
zich uitdrvhkelijb en schriftelijk met genoemde afwijbingen akkoord heeft
verklaard.
l.t.3 Aan eventaeel tossen partijen overeengekomen afwijkingen van deze
algemene voorwaarden kan de wederpartij geen rechten ontlenen voor
toekomstigeovereenkomsten.
1.2 Opdrochg
1.2.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘opdracht’ verstaan de
opdracht door Vossenberg B.V. aan de wederpartij verstmkt tot het leveren
van goederen of diensten dan wel het uitbesteden van werken of werk.
zaamheden. Onder prestatie wordt verstaan de door de wederpartij te
leveren goederen of diensten dan wel le verrichten werken of werkzaam.
heden.
1.2.2 Uitsluitend een schriftelijke opdracht of opdrachtbevestiging door
Vossenberg BV. heeft deoontractuele gebondenheid van Vossenberg
BV. tot gevolg.
1.2.3 De wederpartij die alvorens van Vossenberg g.V. een schriftelijke opdracht
of opdrachtbevestiging te hebben ontvangen, een aanvang maakt met de
prestatie doet dit voor eigen rekening en risico.
1.3 BetalIng
1.3.1 betaling ontslaat de wederpartij niet van enige garantie en/of aansprake.
lijkheid waartoe hij volgens de opdracht of daarbuiten gehovden is.
1.3.2 Vossenberg BV. behoudt zich het reoht voor betalingen geheel of gedeol.
telijk op te schorten wanneer blijkt dat de wederpartij op enigerlei wijze
niet voldoet aan zijn contractuele en/of weoelijke verplichtingen, zonder
dat een ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist. Van het
opschorten van de betalingen zal Vossenberg B.V. de wederpartij schrifte.
lijk mededeling doen.
1.3.3 Vossenberg BV. is te allen tijde gerechtigd bedragen die zij te enige tijd
van de wederpartij zal hebben te vorderen, te verrekenen met bedragen
die zij of enig andere rechtnpern000 of vennootschap, waarin Vossenberg
BV. (direct of indineot( tenminste een belang heeft van minimaal éénderde
in het aandelenkapitaal van die onderneming (verder te noemen ‘groeps
maats000ppij’( heeft, dan wel da zeggenschap in de groepsmaatschappij
bij Vossenberg B.V.. berust, te enige tijd aan wederpartij zal zijn verschul.
digd.
1.3.4 Vossenberg BV. is voorts gerechtigd bedragen die zij te enige tijd aan
wederpartij zal zijn verschuldigd, tot voldoening van haar schuld aan de
wederpartij, in plaats van aan de wederpartij te betalen aan één of meer
andere gmepsmaatschappijen mits de betrokken groepsmaatschappijen
het ontvangende in mindering zullen brengen op hetgeen zij van weder.
Partij te vorderen hebben.
1.4 Termijnen
1.4.1 Door de overschrijding van uitvoerings./leseringstermijnen, die voor
(delen oan( prestatie zijn vastgesteld, zal de wederpartij zonder meer in
verzuim zijn.
1,5 Tekortkomingen
1.5.1 Iedere tekortkoming in de nakuming non de verplichtingen van de
wedenpartij geeft Vossenberg BV. het recht de opdracht zonder enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
beeindigen es/of wederpartij te verpliohten de schade die Vossenberg
B.V. lijdt te vergoeden. Dit recht geldt ongeacht de ernst van de
tekortkoming en onverminderd Vossenberg BV’s andere rechten in
verband met de tekortkoming behoudens in die gevallen waarin dit naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
1.6 Geheimhoading
1.6.1 Wederpartij zal alle gegevens en/of informatie die hij in het kader van de
uitvoering van de opdracht verkéjgt, geheimkouden en niet zonder schrif
telijke toestemming van Vossenberg BV. aan derden bekend maken, met
uitzondering van derden die door hem bij de uitvoering van de opdracht
worden ingeschakeld. Wederportij zat zulke derden eenzelfde geheimhoa.
dingsplickt opleggen en staat ervoor in dat deze derden zich houden aan
deze geheimhoudingsplicht. Bij overtreding serbeurt wederparlij aan
Vossenberg BV, een boete von € 5000,00 per overtreding, alsmede een
boete san € 505,00 voor elke dag dat wederpartij/ derde in overtreding is,
onuerminderd het reoht van Vossenberg BV.. om een aanvullende
schadevergoeding te eisen.
1.7 lntellectoeel en indastrieet eigendom
1.7.1 Wederpartij staat ervoor in dat het verrichten van en het normaal benatlen
van de geleverde prestatie geen inbreuk zal maken op enig octrooi, licen
tie, auteursrecht, handelsmerb. of ander absoluut recht van een derde.
1.7.2 Wederportij véjwaart Vossenberg B.V. tegen aanspraken van derden in
verband met enige inbreuk of beweerde inbreuk op intellectuele en indus
triele eigendomsreohten ten aanzien van de geleverde of nog te leveren
prestatie. Wederpartij zal alle nodige maatregelen treffen om het normaal
benutten van de prestatie door Vossenberg B.V. mogelijk te maken.
t.g Ontbinding
t.ft.1 Ieder der partijen iv bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling
es/of voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. wanneer één der partijen in staat van faillissement wordt ver
klaard, voorlopige of defoitieve surséance van betaling wordt verleend,
aan zijn crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt, zijn bedrijfsvoe
ring beëindigt of erna het sluiten san de Overeenkomst omstandigheden
ter kennis komen die één der partijen goede grond geeft te vrezen dat de
andere partij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
l,g Aansprakelijkheid en vëjwaring
.5.1 Waderpartij is volledig aansprakelijk noor schade die direct of indirect hel
gevolg is van het niet. niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een ver
plichting uit de opdracht 01 enig andere 000trucluele verplichting jegens
Vossenberg B.V.
l.ft,2 Wederpartij vrijwaart Vossenberg B.V. tegen aanspraken van derden tot
vergoeding van Voren bedoelde sohade.
lig Toepasselijk recht en geschillen
1.10.1 De rechtoverhouding tussen Vossenberg B.V en wederpartij wordt
beheerst door het Nederlands recht.
1.10.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burger
lijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij ee Vossenberg B.V., in
geual de rechtbank of het kantongerecht bevoegd is. worden besleoht
door de rechtbank te Maastricht 01 hel kantongerecht te Heerten.
Vossenberg BV. blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor
de volgens de wat of het toepasselijke internationale verdrag besoegde
neohter.
1.11 Ooermaaht
1.11.1 Onder overmacht worden verstaan al die omstandigheden es/of situaties
waarin de nakoming van de verbintenis voor Vossenberg onredelijk
bezwarend is.
1.11.2 Tijdens overmacht wordende verplichtingen van Vossenberg BV.
opgeschort. Indiende periode. waarin door overmacht nakoming von de
verplichtingen door Vossenbeng B.V. niet mogelijk is, langer duurt dan
3 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Bepalingen in het bijoender betrekking hebbende op de inkoop
oan goederen
1.12 Iffisice
1.11.1 Net risico van de af te leveren goederen gaat eerst van wederpartij op
Vossenberg B.V. over bij aflevering. De eigendom van de goederen gaat
op Vossenberg BV. over op het moment van levering.
1.13 Garantie
l.t3.t De goederen moeten voldoen aan de redelijke verwachtingen die
Vossenberg B.V. mag hebben voor wat betreft de eigensnhappen es/of
kwaliteit es/of betrouwbaarheid uit hoofde van de beschrijvingen. zoals
die door de wederpartij zijn gegeven. De goederen moeten tevens vol
doen aan wettelijke eisen en andere overheidsbepalingen, die ten tijde
van de levering gelden.
It 3.2 Wederpartij garandeert de afwezigheid van enige zichtbare of onzichtbare
tekortkomingen van de goederen, gedurende twaalf maanden nadat zij io
gebruik zijn genomen of achoien maanden na aflevering, 000rzouer in de
opdracht geen garantieperiode is overeengekomen.
It 3.3 Nieuwe garantinperioden gelijk aan de hiervoor genoemde zullen van toe
passing zijn op goederen die ter vervanging zijn verstrekt en vervangen of
op gerepareerde delen van die goederen. Onder de nieuwe garantie
vallen ook die delen van de goederen waarop vervangen of gerepareerde
delen hun invloed kunnen uitoefenen.
1.13.4 Indien tijdens de gorantieperiode een tekorthoming ontstaat, is
Vossenberg BV. gerechtigd om de goederen ofwel terug te zendeo en
onmiddellijk terugbetaling van de voor die goederen gedane betaling te
verlangen 011e eisen dat de onderhavige goederen worden vemangen.
1,14 Leaeëng
1.14.1 Wederpartij is verplicht te leveren op het tijdstip dat bij de opdracht is
bepaald en garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt
verstrekt.
1.14.2 Het in de opdracht vermelde leveringstijdstip is vast en kan slechts in
overteg met Vossenberg B.V. worden gewijzigd.
De aflevering vindt plaats zonder verdere kosten voor Vossenberg BV. op
de door haar aangegeven plaats,
1.14.3 Eventuele bescheiden, zoals cnrtihcaten, instmntieboeken, productinfor
matiebladen en dergelijke behoren tot de levering en dienen daarmee
gelijktijdig of eerder te worden geleverd.
lift Verpakking
1.15.1 De goederen moeten naar eisen van transport en bestemming deugdelijk
zijn verpakt, zodat zij hun bestemming in goede staat kunnen bereiken.
1.15.2 Wederpartij is aansprakelijk noor schade als gevolg van een niet deugde
tjke en/of onvoldoende verpakking.
1.56 Péjs
l.t6.t Dein de opdravht vermelde prijs is vast en onuerrekenbaar en geldt voor
levering franco op de overeengekomen plaats.
Bepalingen in het bijzonder betrekking hebbende op enderaanneming
werken

000

1.17 Aanbiedingen
It 7.1 Wederpartij wordt geacht bij het aanvaarden es/of ondertekenen van de
onderaannemingsovereenkomst volledig bekend te zijn met de aard van
de werkzaamheden, alsmede de geldende 000rwoardeo waaronder de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en met de bouwplaats, inclu
sief de daar geldende voorschriften en regels, van de opdrachtgever van
Vossenberg B.V De onderaannemingsouereenkomst wordt hierna aange
haald als ‘het conf ract of de afspraak’.
1.17.2 Na het indienen van zijn prijsopgave kan de weuerpartij bij gevolg geen
enkele vordering indienen wegens misverstand oven de bepalingen van
het contraot/afspraak of het ontbreken van dergelijke inlichtingen.
lig Rangregeling
l.lft.t Indien meerdere voorwaarden. bepalingen en bedingen in de relatie
tussen Vossenberg BV. en wederpartij van toepassing zijn, is de rangorde
als volgt:
t. het contract/de afspraak:
2. het (hoofd(bestek en tekeningen en de daarin opgenomen
administratieve bepalingen;
3. de algemene voorwaarden van de aanbesteder van het werk, zijnde de
opdrachtgever van Vossenberg B.V.;
4. deze algemene voorwaarden;
5. de technische deelbestekken node daarin van toepassing verklaarde
(sfandaard-( 500rwaardeo, bedingen en bepalingen;
De lagere regeling zal slechts gelden voor zover deze niet in strijd is met
de hogere regeling.
l.lb.2 Indien in het contract een andere rangregeling is opgenomen dan hier
vermeld, prevaleert die nangregeling.
1.19 Vertegenwoordiging
It 5.1 Voorafgaand aan het werk zal elke partij een vertegenwoordiger benoe
men, die gemachtigd is om voor en namens de partij die hij vertegen
woordigt te handelen in alle zaken die betrekking hebben op het werk.
De vertegenwoordiger moet voortdurend op redelijke tijden beschikbaar
zijn om zijn taken in overeenstemming met het contract uit te voeren.
1.10.2 De vertegenwoordiger mag zijn taken geheel of ten dele delegereo aan
een daartoe benoemde plaatsvervanger. De voorwaarden waaronder
moeten vooraf aan de andere partij worden gemeld.
Informatie, instructie of besluiten van de benoemde plaatsvervanger wor
den geacht door de vertegenwoordiger te zijn gegeven, althans indien
daarmee de voorwaarden van de delegatie van taken niet werden
geschondeo.
t 5.3 Slechts de vertegenwoordiger of zijn benoemde plaatsvervanger(s( is/zijn
bevoegd om, in naam vav de door hem/hen vertegenwoordigde partij,
berichten, informatie en besluiten van de andere partij te ontvangen met
betrekking tot de bepalingen van het contract.
Een aan een vertegenwoordiger gezonden bericht wordt geacht aan de
door hem vertegenwoordigde partij te zijn gezonden.
1,25 Algemene verplichtingen van de mederpartij
l.25.t Wederpartij staat en jegens Vossenberg B.V. voor in dat de door zijn per
soneel te verlenen diensten deskundig, op vakbekwame wijze en onon
derbroken zullen worden uitgevoerd en dat het personeel voldoet en zal
blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van
opleiding, deskundigheid en ervaring.
1.20.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen alle materialen. werk
tuigno, gereedsohappen, machines, installaties. vervoer en alle andere
middelen en producten die nodig zijn voor de uitvoering van hel werk,
geleverd worden door de wederpartij.
1.20.3 De wederpartij zal ervoor zorgen dat hij een efficiënt systeem voor interne
controle heeft no dat alle ftnanciele gegevens. rapporten. facturen en alle
andere documenten die hij in verband met de uilsoering voo hel contract
opstelt, tijdig beschikbaar en overeenkomstig de werkelijkheid en volledig
1.21 Uitsoeéngnperiode - Planning
12f .1 Wederpartij is verplicht het werk aan te vangen op het afgesproken
tijdstip en het in de voorgeschreven tijd te voltooieo.
Wederpartij zal de voortgang regelmatig rapporteren aan de vertegen
woordiger van Vossenberg BV.
1.21.2 Bij vertraging zal de wederpartij, ook wannoer neo toekomstige vertraging
wordt voorzien, de uitvoerder van Vossenberg B.V. onmiddellijk informeren
no in overleg met de vertegenwoordiger van Vossenberg B.V. zodanige
maatregeleo treffen als door de vertegenwoordiger nodig wordt geoor
deeld om de ontstane vertraging zoveel mogelijk te beperken of teniet te
12f .3 Indiende vertraging of overschrijding van de overeengekomen opleverda
tom kunnen worden toegerekend aan de wederpartij, zullen de kosten die
worden gemaakt om de vertraging geheel of gedeeltelijk teniet te doen
voor rekening van de wederpartij zijn.

1,2f .4 De uituoeringspnrtodn kan slechts worden verlengd indien daarover
vooraf overeenstemming tussen beide partijen is bereikt of in geval van
overmacht, waarvan de wederpartij Vossenberg B.V binnen 24 uur na het
intreden van de overmachtviluatie per aangetekende brief op de hoogte
dient te stellen.
1,22 Plannen, berekeningen, tekeningen, technische Informatie en speclBcaties
l.22.t De door de wederpartij van Vossenberg BV. ontvangen gegevens, teke
ningen, berekeningen, specificaties en kopieën daarvan blijven het eigen
dom van Vossenberg B.V c.q. opdrachtgever.
1.22.3 Wederportij is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor alle fouten.
tegenstrijdigheden en leemten die later eveotonel aan het licht komen no
voor de gevolgen daarvan.
1.22.4 Alle inlichtingen en adviezen, zowel sohriftelijk als mondeling door
Vossenberg B.V gegeven in verband met het contract, hebben slechts tot
doelde wederpartij tot nut te zijnen worden door hem aangewend op zijn
volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid en risico.
Vossenberg BV. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor do gevolgen
van evenluele toutieve inlichtingen es/of adviezen.
1,23 Wijzigingen
1.23.1 Vossenberg b.V is gereohtigd wijzigingen io de vorm, de aard en de
inhoud of de omvang van het werk, of een deel daarvan, te verlangen ook
als deze meerwerk al minderwerb met zich mee brengen. De gevolgen
van deze wijzigingen zullen door Vossenberg BV. en wederpartij naar
redelijkheid en billijkheid, gerelateerd aan de normen die leo grondslag
liggen aan het 000trant, worden geregeld.
In aanvulling op het contract zal het bedrag waarmee de contractprijs ten
gevolge van een dergelijke wijziging wordt aangepast, schriftelijk worden
gespecihceerd.
1.23.2 Voor meerwerk of gewijzigd werk is uitsluitend betaling verschuldigd,
indien daartoe een schriftelijke opdracht door Vossenberg B.V is
gegeven.
1,24 Kwaliteitsberging en Inspectie van de werkzaamheden en mateéafen
1.24.1 De eisen ten aanzien van kwaliteitsborging en inspectie. die voor
Vossenberg BV. gelden. zullen eveneens van toepassing zijn voor de
wederpartij. Vossenberg BV. zal de wederpartij voorzien van de speciftca
ties zoals voorzien in het contract
1.24.2 De wederpartij is verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit en zal aan
tonen dat het gewenste niveau is bereikt.
1.24.3 Op verzoek van Vossenberg BV. zal de wederpartij alle gewenste
inlichtingen verschaffen betreffende herkomst en specifoatins van het
door hem gebruikte materiaal. Indien geen gevolg wordt gegeven aan dit
verzonk. dan bvhnvdt Vossenberg BV. zich het recht voor de desbe
treffende materialen te weigeren of te doen vervangen op kosten voorin
wederpartij.
1.24.4 Materialen, al dan niet verwerkt, en uitgevoerde werkzaamheden die niet
in overeenstemming zijn met het 000troot, zullen door de wederpartij
worden verwijderd, vervangen of overgedaan, zonder eotra kosten voor
Vossenberg B.V
1.24.5 De wederpartij zal eveneens alle kosten dragen van daaruit voor
Vossenberg B.V voortvloeiende directe of indirecte schade.
Indiende wederpartij in gebreke blijft deze werkzaamheden uit te voeren.
dan zal Vossenberg BV. voor rekening van de wederpartij alle daartoe
nodige werkzaamheden kunnen uitvoeren en het bedrag ervan in
mindering kunnen brengen op de factuur. dan wel op andere wijze bij de
wederpartij cloimes/verhalen.
1.25 Verganningen
1.25.1 Wederpartij draagt er zorg voor tijdig in bezit te zijn van alle voor de werk
zaamheden noodzakelijke vergunningen.
1,26 Overdracht en Oederaanneming
1.26.1 Wederpartij zal het contract of enige vordering of opbrengst daaruit niet
overdragen en geen onderdelen van het werk in onderaanneming geven,
zonder voorafgaande toestemming van Vossenberg BV. Een door
Vossenberg B.V vooraf gegeven toestemming tot onderaanneming ont
slaat de wederpartij niet van enige verplichting of aansprakelijkheid uit het
1.27 Oplevering
1.27.1 Wanneer wederpartij gereed is met het werk, zal hij Vossenberg BV.
daarvan in kennis stellen.
1.27.2 Wederpartij wordt geacht het werk. dan wel een deel van het werk, te
hebben opgeleverd op de datum waarop Vossenberg 9.5. van haar
opdrachtgever schriftelijk de mededeling heeft gekregen dat het werk (of
een deel non het werk( overeenkomstig het bestek moet zijn opgeleverd.
1.2.4 Binnen zes weken na het tijdstip waarop het werk is voltooid, zal de
wederpartij bij Vossenberg BV. een eindafrekening indienen voor het hem
(per saldo nog( tonkomende bedrag.
l.2g Garanties
I.2ft.l In overeenstemming met de garantieperiode vermeld in het bestek van de
aanbesteder, doch gedurende tenminste 12 maanden gerebenlt vanaf de
oplevering, zal wederpartij de deugdelijkheid van het door hem geleverde
everk garanderen.
l.2g.2 Indiende wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van de
voorgenoemde verplichting is Vossenberg BV. gerechtigd de nodige
herstellingen/vervangingen te (doen( uitvoeren, zulks voor rekening van de
wederpartij.
1.29 Miliea
1.25.1 De onderaannemer dient zioh strikt te houden aan alle op de bouwplaats
geldende noorsohriften ter bescherming van lucht. bedem en water. die
zijn gesteld door Vossenberg BV. ns/of haar opdrachtgever en zoals die
voortvloeien uit wettelijke bepalingen en van overheidswege verleende
vergunningen.
1.25.2 Indiende werkzaamheden door de wederpartij iv strijd met het bepaalde
in het eerste lid schadelijke stoffen in het milieu (dreigen tej zvOrden
gebracht, zal de wederpartij alles doen wat in zijn vermogen ligt om de
schadelijke gevolgen daarvan tot een minimum te beperken.
1.25.3 Onverminderd het bepaalde in voorafgaande lid véjwaart de wederpartij
Vossenberg BV. es/of haar opdrachtgever van alle aanspraken van derden
(de Overheid daarbij inbvgrepen( terzake van milieuverontreiniging.
i.2ft.4 Wederpartij dient ieder milieu-incident terstond te melden bij
Vossenberg BV.
Wederpartij dient alle afvalstoffen die vrijkomen bij het uitvoeren van de
werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken node vrijkomende afvalslof
Inn in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te (laten(
verwerken en registreren.
1,30 Factomring
1.30.1 Iedere factuur dient te worden geadresseerd en gekenmerkt op duidelijhe
1.30.2 Een factuur zal op niet meer dan één opdrachtnummnr betrekking hebben.
1.30.3 Indien factoren onjuist zijn opgesteld of ingediend, heeft Vossenberg BV.
het recht deze tacturen te weigeren en aan wederpartij terug Inzenden.
waarbij wordt aangegeven waarom de factvur niet voldoet.
1,35 Betaling
1.31 .t D~ betalingen zullen geschieden volgens de schriftelijk gemaakte
afspraken.
1.31.2 Betaling door Vossenberg B.V van de facturen van de wederpartij of een
deel daarvan vindt plaats onverminderd het recht van Vossenberg BV. om
daarna nog de juistheid daarvan schriftelijk In betwisten.
1.31.3 Indien Vassenberg BV. zulks voor de voortgang van het werk noodzake
lijk acht, is zij gereohtigd cm onderaannemers es/of leveranciers van de
wederpartij rechtstreeks te betalen en om de aldus te betalen contractprijs en die sommen in mindering Inbrengen op reeds verschenen c.q.
nog uit te schrijven termijnneta’s.
1.31.4 De betalingen door Vossenberg BV. aan de onderaannemers es/ol leve
ranciers van de wederpartij doen geen afbrevk aan de aanoprokelijkheden
van de wederpartij.

1.31.5 De betalingen door Vossenberg BV. aan de wederpartij houden geen
erkenning in dat het werk, geheel of gedeeltelijk, goed is uitgevoerd en
betekent ook geen aanvaarding van het werk af van materiaal en/af
onderdelen.
1.31.6 Van alle onbetwiste rekeningen vindt betaling niet eerder plaats dan dertig
dagen na ontvangst van de originele factuar en niet eerder dan dertig
dagen na de datam waamp de door wederpartij verrichte prestatie volle
dig is aitgevoerd en door Vossenberg B.V. is geaccepteerd, tenzij in het
contract anders is aangegeven.
Deel II
Algemene Voorwaarden voor het aannaarden van Opdrachten en het doen
van Leneringen
fl.1 Toepassetijkhoid
11.1.1 Op alle opdrachten, welke door opdrachtgever (wederparlij) worden
verstrekt aan bedrijven, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, behorende tot
Vossenberg BV., zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
11.1.2 Algemene voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing en
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
11.1.3 Afwijkingen van het in deze voorwaarden bepaalde zijn alleen mogelijk
indien en voor zover deze afwijkingen vitdrakkelijb door Vossenberg 8.V.
schriftelijk zijn aanvaard.
11.1.4 Op deze voorwaarden kan mede een beroep worden gedaan door dege
nen die Vossenberg 6.0 voor de uitvoering van de opdracht inschakelt.
11,2 Opdracht
11.2.1 In deze voorwaarden wordt onder opdracht verstaan de overeenkomst
waarbij Vossenberg BV. zich jegens de wederpartij verbindt de door deze
opgedragen werkzaamheden ets/of leve/ogen te verrichten dan wel het
door deze opgedragen merk tol stand te brengen.
Onder werk wordt verstaan de door Vossenberg BV. te leveren prestatie.
11.2.2 Indiende opdracht schrihelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op
de dag van ondertekening van het contract door Vossenberg 6.0 dan wel
op de dag van verzending van de schnihelijbe opdrachtbevestiging door
Vassenberg BV.
11.2.3 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Vossenberg BV. in over
leg al dan niet schriftelijk vastgelegd met wederpartij tijdens de uitvoering
van de opdracht boven dein het contract of de opdrachtbevestiging ait
drakkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht
dan wel door haar boven dein het contract of de opdracktknvestiging
uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
11.2.4 Mondelinge toezeggingen door afspreken met ondergesokikten van
Vossenberg 6.5. binden Vossenkerg BV. niet dan nadat en voor zover zij
door haar schriftelijk zijn bevestigd.
11.3 Aanbieding
11.3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding
bevatten.
Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aan
vaard, heeft Vossenberg 6.0 hef recht het aanbod binnen 2 werkdagen
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
11.3.2 Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de opdracht door
Vossenberg BV. onder normale omstandigheden.
11.4 Prijs
11.4.1 De door Vossenberg BV. opgegeven prijzen luiden ecclusief omzetbelas
ting en overige overheidslasten. Emballage is niet in de prijs inbegrepen
en wordt afzonderlijk in rekening gebracht.
t 1.4.2 Indien na de datum van totstandkoming van de opdracht één of meer
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge
voorzienbare omstandigheden, is Vossenberg BV. gerechtigd de overeen
gekomen prijs dievovereenkomstig te verhogen.
11.4.3 In de opdracht is de bevoegdheid van Vossenberg BV. begrepen om
dnor haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra hel
in rekening te brengen bedrag bekend is.
11.5 Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen ed.
11.5.1 Verstrekte tekeningen, maat- en gnwichtsupgaven e.d. zijn slechts bin
dend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door
partijen ondertekend contract of een door Vossenberg 6.0 ondertekende
opdracht bevestiging
11,6 Leoertljd
Il.6.l Indien de opdracht aan Vossenberg 6.0 uitsluitend bestaat uit de levering
van materialen, zijn deze door wederpartij aanvaard bij franco levering,
zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en, indien overeengekomen,
gelost,
11.6.2 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij
niet tijdige levering dient Vussenberg 6.0 derhalue schriftelijk in gebreke
te worden gesteld.
11.6.3 De levertijd gaat in op het laatst van de navolgende tijdstippen;
aj de dag van de tot standkoming van de opdracht;
bj de dag van ontvangst door Vussenberg 6.5. van de voor de uitvoering
van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen,
6.4.;
c( de dag van de veruulling van de voor het aanvangen van de
werkzaamheden noodzakelijke formalileiten.
lI.6.d De levertijd is gebaseerd op delen tijde van de opdracht geldende werk
omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het
werk door Vossenberg BV. bestelde materialen. Indien buiten schuld van
Vossenbeng BV. vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoel
de werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van kat werk
bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor
zover nodig verlengd.
11,7 Aanopnakelijkheid
11.7.1 Indien aan het geleverde gebreken voorkomen, waarvoor Vussenberg 6.0.
garanties heeft verstrekt, dan is de aansprakelijkheid van Vossenberg 6.0
te dier zake beperkt latten hoogste de vervanging/ziet herstel van de
gebrekkige goederen ers/of diensten.
11.7.2 Indien Vossenberg 6.0 een werk heeft aangenomen, in regie uitvoert of
uitvoert op basis van nacalculatie, al of niet met bijlevering van materialen,
en er zich aan hel werk gebreken voordoen, waarvoor Vossenberg 6.0
garanties heeft verstmkt, dan is de aansprakelijkheid van Vossenkerg BV.
beperkt tot de kosten van het herstel.
11.7.3 Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van Vossenkerg BV. en
behoudens het bepaalde in lid 1 652 is alle aansprakelijkheid van
Vassenberg 6.0 uitgesloten, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte
schade en Schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
11.8 Opschorting ee ontbinding
11.8.1 Indien Vossenbeng 6.0, door overmacht geheel of ten dele verhinderd
wordt de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, is Vossenberg
6.5. gerechtigd om zonder rechtelijke lusuenkomsl de opdrachi geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de werkzaamheden geheel of gedeelte
lijk op te schorten voor de duur van de periode waarin de overmacht zich
voordoet, met een maaimum van 6 maanden, zonder dat zij tot schade
vergoeding zal zijn gehouden.
11.8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke aan de wil van Vossenberg 6.0.
onafhankelijke omslandigheid, ook al was deze ten tijde van het lol stand
komen van opdracht reeds te voorzien, die nakomirg van de opdracht
blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds
begrepen, oorlog, oorlagsgevaar, burgemodog, opmer, werkstaking,
werkliedenuitsluiting, transportmceilijbheden, brand en andere erostige
storingen in het bedrijf van Vossenberg 6.0 of diens leverancier.
11.8.3 Vossenberg 8.5. behoudt zich het recht voor de opdracht geheel of
gedeeltelijk te ontbinden indien deze naar haar oordeel niet in overeen
stemming met haar normen van veiligkéd en zorgvuldigheid, of niet in
overeenstemming met voorschriften van overheidsinstanties ban worden
uitgevoerd.
11.8.4 Indien Vossenberg BV. de opdracht annuleert in een geval als in voren
bedoeld lid mag zij een overeengekomen prijs in rekening brengen.
11.8.5 Vossenkerg BV. heeft het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de
opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden ers’of al haar vorderingen
op wederpartij op te eisen in geval van faillissement of surséance van

belaling of indien wederpartij niet op eerste verzoek van Vossenberg BV.
deugdelijk zekerheid stelt voor de nahoming van zijn verplichtingen.
11.0.6 Vossenberg 6.0 behoudt zich het recht voor prestaties geheel of gedeel
telijk op te schorten wanneer blijkt dat de wederpartij op enigerlei wijze
niet voldoet aan zijn cuntractuele en/of wettelijke verplichtingen zonder
dat een ingebrekestelling of nechlelijke tussenkomst is vereist.
Van het opschorten van de prestaties zal Vossenberg 8.0. de wederpartij
schriftelijk mededeling doen.
11,8 Betaling
11.9.1 Betaling dient zonder enige aftrek of vernebening te geschieden binnen
dertig dagen na Facluurdatum.
11.9.2 Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan wederpartij in rekening is
gebracht.
11.9.3 Duurde wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van
alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoe
ning betrekking heeft op een latere facluur.
11.5.4 Bij niet tijdige betaling wordt de wederpartij geacht van rechtswege in
verzuim te zijnen heeft Vossenkerg BV. het rechl om zonder enige
ingebrekestelling hem vanaf de vervaldag rente in rekening Inbrengen
naar een percentage van 4 punten boven het promesse-discontu van de
Nederlandsche Bank en levens alle op de inning van haan vordering
vallende gerechtelijke en buitengerechtelijbe kosten.
11.5.5 Vovseebeng BV. is gerechfigd bedragen die zij te enigen tijd van wederpartij zal hebben te vorderen, te verrekenen met bedragen die zij of enige
andere rechtspersoon of vennuotvchap, waarin Vossenberg BV. (direct of
indirectj tenminste een belang heeft van minimaal éénderde in het aande
lenkapitaal van die onderneming (verder te noemen ‘groepsmaatschuppij’(,
te enigen tijd aan opdrachtgever zal zijn verschuldigd.
11.9.6 Vossenberg 6.0. is voorts gerechtigd bedragen die zij le enigen tijd aan
wederpadij zal zijn verschuldigd, in plaats van aan de wederpartij te
betalen aan één of meen andere gnoepsmaatschappijen het ontvangene in
mindering te brengen op hetgeen zij van de wederpartij te vorderen heeft.
11,18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.10.1 De nechtsverhoudirg tussen Vossenberg BV. en wederpartij wordt
beheerst door het Nederlands recht.
1.10.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burger
lijke rechter zal elk geschil tussen de wederpanfij es Vossenberg BV., in
geval de rechlbank of het kantongerecht bevoegd is, worden beslecht
door de rechtbank te Maastricht of het kantongerecht te Heerlen.
Vussenberg BV.. blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor
de volgens de wel of het toepasselijke internationale verdrag kevoegde
rechter.
Deel III
Algemene Voorwaarden noor Inname en Verwerking Grond, Beow- en
Restvteffen
111,1 Definities
Afzender:

Degene die aan de vervoerder c.q. de inzamelaar
opdracht geeft tol vervoer van afvalsiulfen. Dat kan de
ontdoenen zijn, dat kende geadresseerde zijn of het
ken een ander zijn.
Afvalvtof:
Volgens cdleria brief VROM kenmerk SAO/2001 115540
Inzamelaar:
Vossenbeng kranenpuol 6.0
Be/vervnerher:
Vosvenberg kranerpool 6.0
Ootduener:
Degene die op grond van de toepasselijke milieuwet
geving wordt gezien als unidoener van afvulstuften;
degene die als houder of eigenaar van de afvalstoffen
het materiele belang kees om zich daarvan te vol
doen.
Geadresseerde:
Vussenberg Kranenpool BV., Kraneepunl 24,
64d3 VA Brunssum.
Afleveningoadres:
Geadresseerde, dan wel door deze in te vullen
afleveringsadres.
Locatie van herkomst:
Het adres waarde afvalstoffen vrijkomen.
Bepeleidingsbiljet:
De uniek genummerde en uit 4 delen bestaande
vrachlbrief die op grond van een ministeriele regeling
27-04-52/WJZA1221945 het transport van afvalstoffen
dient te begeleiden.
Omvcknjvingsfurmulier: Net omschrijvingformulier bedrijfSafvalstOffen (formulier
BA( dat op grond van de PMV de afvalvtroum dient te
begeleiden.
Ak,alntufcode:
De afvalvtofcode conform de afvalstuflencudelijsl die
als bijlage bij de toelichting van de PMV en EURAL is
opgenomen.
Ak’alstmomnummer:
Uniek nummer, toe te kennen duurde inzamelaar,
be/verwerken, waarin de relatie wordt vastgelegd tus
sen hel soort afvalstuf, de herkomst, bewenkingsme
thode en de bewerker.
PMV:
Pmuinciale Milieu Verordening
,4s/alt:
Teerhuudend asfalt, tenzij voor aflevering aan de
be/verwenker duurde onlduever een certificaat wordt
aangeleverd waandt blijkt dat het asfalt niet-teerhou
dend is.
Freenanfall:
Asfalt dat bij frezen van het wegdek vrijkomt.
Asfallpuin:
Asfall dat wordt losgebroken in grotere platen van het
wegdek.
Wegenak’aI (opgebmken): Afval van opgebroken wegen, dat bestaat uit asfalt,
asfaltpuin en venhandings of lunderingsmaterival en dal
gesorteerd moet worden.
Puin:
Afval dat vrijkomt bij bouw en sloop- werkzaamheden.
Dit zijn enkel en alleen de steenachtige materialen.
Dit kan steenresten, ketonresten of een mengsel
hiervan zijn.
Hout:
Houtafval dat vrijkomt van bouw en sloopwerkzaam
heden. Geen gèlmpregneerd hout.
111.2 Hoofdoerplichtieg,
Inzamelaar, be/verwenker verplicht zich van Afzender in te nemen en
Afzender verplicht zich aan lozamelaar, he/uenwerker aan Ie biedende
afvalstoffen met hel Afvalstroomnummen als op de Begeleidingsbon aan
gegeven, zulks vuurde duur en onder de voorwaarden als nader in deze
Overeenkomst aangegeven.
De afvalstroom betreft de samenstelling, toestand, frequentie, datum van
aanuang, datum einde en hoeveelheid pen transport als aangegeuen op
het Omschrijuingformulier waarvan een kopie aan deze overeenkomst
wordt gehecht.
lll.3Tnepasselijkheid,
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding door een
afzender ets/of ontduener van afvalstoffen aan Vossenbeng Krunenpuul BV.
Algemene verkoop-of levenings000rwaurden van afzender of ontduener
zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
111.4 Eigendomsoserdracht.
De duurde afzender aan de inzamelaar aangeboden goederen worden in
eigendom aan de inzamelaar geleverd onder de opschortende voorwaar
de dat de geleverde goederen voldoes aan alle specihcaties als vereist in
de oueneenkomst.
111,5 Kwaliteit van de atealotot.
De goederen dienen te voldoen aan de kwalileil welke vooraf bepaald zijn
duur een zgn. verkennend bodemonderzoek conform NEN 574001 een
onderzoeksrapport volgens het bouwvtoftenbesluit ARM. Be/verwerker
kan aanvullende gegevens eisen indienen twijfel ontstaat over de aange
boden afvalstoffen. Andere vormen van kwaliteilsgegevenv oven een
bepaalde afvalstuf moeten eerst ten beuurde/ng van de be/oerwenken ter
inzage wonden getoond.
Bij aanleveringen van partijen van onbekende kwaliteit kan de
be/oerwerken een controle uitvoeren of de afoalstoffen daadwerkelijk van
niet verdachte locaties afkomstig is.
111.8 Bodemoreemdn stoRen.
Mochi er zich in de aangeboden afvalstoffen budemoreemde slagen
bevinden dan kende be/verwerker besluiten deze partij niet te accepteren,

mits dit vooraf bij be/verwenber kenbaar is gemaakt en er opdracht is
gegeven voor fyvische scheiding. Bij bodemoreemde stoffen die gevaarlijk
afval zijn (asthest( kan de gehele partij tijdens en na leuering geweigerd
worden en wordt duurde inzamelaar, 5e/verwerken naar een vergunninghouder afgevoerd op kosten van de ontdoenen/afzender.
111.7 Inspectie.
Inzamelaar, ke/verwerker zal bij aanlevering op het afleoeringvadres de
afvalstoffen visueel en organoleplivch inspecteren. Indien naar het uitslui
tend oordeel van inzamelaan be/verwerker de afvalstoffen niet voldoen
aan de overeengekomen kwaliteil, iv oerwerker verplicht deze naar een
vergunningkouder aan te bieden op kosten van de onldoenen/af zender.
gij inzamelaar be/oerwerker aangeboden afvalstoffen dienen vergezeld te
zijn van een volledig ingeuuldn en ondertekende begeleidingsbon en
indien niet reeds tevoren toegezonden van een ten genoegen van de
inzamelaan be/verwerker door een tegoeden eaam of faam bekend
staand bureau gemaakte analyse van de afvalslogen.
111,8 Controles/analyse,.
Gezien de aan analyse van de afvalstuffen uenbonden kosten en daarmee
gemoeide tijd ualt in nedelijkhéd niet van de inzamelaar be/verwenben te
vergen dal hij van iedere vracht analyses dfvOert.
Inzamelaar be/verwerker heeft echter het recht te allen lijde monsters te
nemen en Ie doen analyseren. Blijkt een aungeleverde vracht c.q. partij
op gmnd van de analpseresultaten niet te voldoen aan de overeengekomen
vereisten, zijnde kosten van de analyse voor rekening van de ontdoener/
afzender, zulks onverlet alle overtge schade welke op grond van de Over
eenkomst vuur zijn nehening komt.
111,9 Weging.
De aangeboden afvalslogen dienen op de weegbrug van de inzamelaan
ke/verwerker te zijn gewogen, van welke weging door inzamelaar ho/venwenken aantekening op de begeleldingvbon dient te zijn gesteld.
Na afgifte van de afvalstoffen dient het vervoermiddel leeg terug te
worden gewogen op de weegbnug van de inzamelaan be/verwenker.
Het gemeten verschil vormt het volledige en vilvluilende bewijs van het
aangeleverde Bewicht. Inzamelaan ho/verwerken mag uao terugweging
afzien indien het vervoersmiddel reeds eerder in haan administratie
bekend is en niet is voorzien van een wisselbak; inzamelaar, Ee/verwerken
mag alsdan het leeggewicht conform de administratie hanteren.
111,18 Prijzen.
Afzender is aan Inzamelaar, be/verwerker een prijs verschuldigd volgens
de door beide partijen overeengekomen Offerte die door beide partijen
undedekend dient te zijn en iv bijgevoegd bij deze Overeenkomst.
De prijs is gebaseerd op de overeengekomen kwaliteit. Wijkt de geleverde
kwaliteit af van de Overeenkomst, dun iv de inzameloan be/verwenker
gerechtigd de vuurde geleverde kwaliteit gebruikelijk door hem bereken
de, hogere prijs aan de afzender duurte berekenen, onverminderd de
andere rechten die inzamelaar ho/verwerken bij kwalileitsoenschil len
dienste mochten staan.
De tussen afzender en inzamelaar, be/oerwerker overeengekomen prijzen
zullen tussentijds mogen worden aangepast doon inzamelaan, be/verwer
her indien van overheidswege een prijs-of tariefsverhoging wordt toege
past die van invloed is op de overeengekomen prijs, of indien ernaar het
oordeel van inzamelaan, ho/verwerken bijzondere omstandigheden zijn die
prijswijziging nechtvaandigen.
111,11 Factonering en betalingotnredjn.
Afzender is gehouden de fautuurbedragen binnen 30 dagen na de fac
tuurdalom te voldoen zonder enige korting of vernekening.
Bij te late betaling is de afzender van rechtswege vanaf de vervaldatum in
verzdm. Hij is dan een nenle verschuldigd le hoogte van de depositorenle
van de Europese Centrale Bank * 1,25% pen jaar, almede builengerechte
lijke incassokosten indien afzender niet op eerste aanmaning alsnog aan
zijn verplichtingen uoldoet. Deze kosten bedragen minimaal 15% oen de
openstaande uundering.
Inzamelaar 5e/verwerken is gerechtigd alle goederen en documenten
welke zij van afzender onder zich kees onder zich Inhouden tot hel
momenl van integrale betaling van al helgeen door afzender aan
inzamelaar, be/verwenker verschuldigd is uit hoofde van de lassen ken
kestaande recklsvenhouding en afzender draagt die goederen hierbij op
voorhand in pand aan inzamelaar, 6e/verwerken over met hel rechi van
parate evecutie.
111.12 Aansprakelijkheid.
Afzender is jegens de inzamelaar, be/oerwerker en de door hem inge
schakelde werknemers of derden volledig aansprakelijk voor alle schade
welke vuur laatstgenoemde mocht voortvloeien uit het hebben, het
gebruik en de toepassing van de aangeleuerde afvalstoffen en de
omstandigheid dal de afvalsloffen niet voldoen aan de overeengekomen
kwaliteit of overigens niet is voldaan aan de in de Overeenkomst gestelde
Afzender vnijwaard inzamelaan, be/verwerber voor alle aanspraken welke
door derden (waaronder, maar det beperkt tot, werknemers of duur inza
melaur ingeschakelde hulppersonen, andere be/oerwenhers van afvalstof
fen ,overheidsinstanties dan wel (rechts(personeo aan wie de afvalvloffen
zijn geleverd 000r gebruik conform de overeengekomen kwaliteit van het
afval( te edger tijd geleden mocht zijn of worden.
Deze aansprakelijkheid geldt eveneens na acceptatie door de inzamelaar
ingeval de tekodkoming niet bij afleueéng organoleplisch viel Waan te
111,13 Zekerheid.
De afzender venplichl zich op eervle verzoek van de inzamelaan, be/ver
werker zekerheid Instellen voor alle Inanciële uenplichtingen welke 000r
de afzender uit de ouereenhomst voortvloeit waunonden innomekosten,
kosten van onderzoek, schadeplichtig, uéjwaning ed.
111.14 Daarevoreenkeersten, Beëindiging.
Inzamelaar, ho/verwerken heeft het recht deze overeenkomst met
onmiddellijke ingang le beëindigen, indien:
• Blijkt dat de kwaliteit van de aangeboden afvalstof niet aan de
overeenkomsl beanlwoord;
• Afzender niet of niet tijdig of niet volledig betaald op de overeen
gekomen vervaldatum;
• Afzender overigens in strijd handelt met enig bepaling van deze
overeenkomst;
• Door afzender sursnance van betaling is aangevraagd, dan wel faillisse
ment is aangevraagd of verleend, wanneer beslag op de goederen van
de afzender is gelegd dat dol binnen 1 week wederom is opgeheven, of
indien goederen van de afzender (panaat( worden gehoecuteerd
• Wanneer de afzender onderneming die hij drijft disconfinueert;
• Door veranderende ooerheidsnegelgeving waardoor van de inzameloar,
he/uerwerker in redelijkheid niel gevergd kan Wordende overeenkomst
te laten voortduren.
111,15 Toepasselijk rechten bocoegde rechter,
Op de overeenkomsten alle naar aanleiding of ten uitvoering daarvan
gesloten vvereenkvmsten is Nederlands reohl van toepassing. De gerech’
ten in het anmndissement Maastricht zijn hij uitsluiting bevoegd om van
alle vorderingen zowel van als legende afzender kennis te nemen.
111,16 Veroat.
Iedere aanspraak van afzender jegens Be,
loop van een termijn van 6 maanden.

-

uerwerker vervalt door uen

De besohr000n noorwaarden zijn van toepassing op:
Vussenberg Transport BV
Vossenberg Bestralingen
Remyned BV
Vosvenberg Knanenpool BV
Vossenbeng Send and Kieswenke GmbH
Beatdo Port Services BV

