
ALGEMENE VOORWAARDEN SPAANSEN MATERIEEL EN TECHNIEK B.V. 

  

Artikel 1: DEFINITIES  
 
1.1. Onder opdrachtnemer in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: 
Spaansen Materieel en Techniek B.V. die met de opdrachtgever een overeenkomst in de 
ruimste zin van het woord aangaat.  
 
1.2. Onder de opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij die met de opdrachtnemer een 
overeenkomst aangaat.  
 
1.3. Onder het werk wordt verstaan: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden 
en/of leveringen en/of ter beschikking stelling van in de overeenkomst genoemde 
materialen/uitrustingen. Onder product wordt verstaan: de geleverde zaak.  
 
Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID  
 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de opdrachtnemer 
opgestelde aanbiedingen en tussen hem en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Zij 
zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen 
gesloten overeenkomsten.  
 
2.2. Toepassing van door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 
2.3. Door aanvaarding van de aanbieding verklaart de opdrachtgever in te stemmen met 
deze algemene voorwaarden.  
 
2.4. Indien de opdrachtgever het niet eens is met de inhoud of een deel van de inhoud van 
deze algemene voorwaarden dan dient hij dit in een apart schrijven kenbaar te maken.  
De door de opdrachtgever voorgestelde afwijkingen zullen alleen gelden wanneer de 
opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk erkent.  
 
2.5. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in de door de opdrachtnemer toegestane 
afwijkingen, dient hij dit in een apart schrijven kenbaar te maken.  
In dat geval houdt de opdrachtnemer zich het recht voor de opdracht terug te trekken 
zonder hiervoor ook uit welke hoofde dan ook direct of indirect aansprakelijk te kunnen 
worden gesteld.  
 
2.6. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een 
offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als 
instemming met de toepassing ervan.  
 
2.7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene 
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.  



 
 
Artikel 3: OFFERTES  
 
3.1. Alle overeenkomsten en aanvullingen/wijzigingen daarop worden eerst door schriftelijke 
bevestiging van de opdrachtnemer bindend.  
 
3.2. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de opdrachtnemer zijn 
vrijblijvend.  
 
3.3. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding 
bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de 
opdrachtgever aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht het aanbod binnen twee dagen 
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  
 
3.4. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de offerte in rekening 
te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.  
 
3.5. De opdrachtgever is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de 
overeenkomst.  
 
Artikel 4: PRIJSWIJZIGINGEN  
 
4.1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de 
kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of 
vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale 
bepalingen, is de opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te 
berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de opdrachtnemer 
en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de opdrachtnemer 
gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel 
het bepaalde in de vorige zin toe te passen.  
 
4.2. Indien van overheidswege het percentage van de omzetbelasting (BTW) wordt gewijzigd 
zal tussen partijen verrekening plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
terzake.  
 
Artikel 5: RETENTIE/STALLINGSKOSTEN  
 
5.1. De opdrachtnemer is bevoegd de zaak die ter bewerking in handen is gegeven onder 
zich te houden, zolang de opdrachtgever de door de opdrachtnemer verrichte 
werkzaamheden niet heeft betaald, zelfs indien dit eerdere opdrachten betreft.  
 
5.2. De stallingskosten gedurende de periode van retentie als in het eerste lid bedoeld 
komen voor rekening van de opdrachtgever.  
 
5.3. Het is het eerste lid bedoelde retentierecht komt te vervallen, zodra de opdrachtgever 
een naar oordeel van de opdrachtnemer toereikende vervangende zekerheid heeft gesteld 



voor de voldoening van zijn verplichtingen als bedoeld in het eerste lid.  
 
5.4. Indien de opdrachtgever de in bewerking gegeven zaak niet binnen drie werkdagen na 
gereedmelding tijdens de gebruikelijke werkuren heeft afgehaald, is de opdrachtnemer 
bevoegd stallingskosten in rekening te brengen.  
 
Artikel 6: ANNULERING  
 
6.1. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex 
artikel 6:625 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens 
onderstaand artikel is overeengekomen.  
 
6.2. Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de opdrachtnemer daarin 
toestemt. Alsdan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer, naast vergoeding van 
tenminste 1/3 deel van de koopsom, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan 
niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De opdrachtgever is tegenover derden 
aansprakelijk voor de gevolgen van de annuleringen en vrijwaart de opdrachtnemer terzake.  
 
6.3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht, nakoming van de overeenkomst, dan 
wel schadevergoeding wegens toerekenbare niet-nakoming te vorderen.  
 
6.4. De reeds door de opdrachtgever betaalde bedragen worden echter nimmer 
gerestitueerd.  
 
Artikel 7: BETALING  
 
7.1. Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de 
voortgang van het werk, zonder recht op korting of verrekening.  
 
7.2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.  
 
7.3. Indien geen termijnbetaling is overeengekomen geschiedt de betaling binnen 30 dagen 
na factuurdatum.  
 
7.4. Indien een factuur na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn niet volledig is 
betaald:  
a) zal vanaf dat tijdstip aan de opdrachtgever een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 
2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn 
vereist;  
b) zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een rente verschuldigd zijn ter grootte van 
de wettelijke rente conform artikel 6:119/120 B.W. vermeerderd met 2% zonder dat daartoe 
enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle 
maanden aangemerkt.  
 
7.5. De opdrachtnemer is tevens gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van de 
opdrachtgever te vorderen alle buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling 
zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd in ieder 



geval wanneer de opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft 
verzekerd. Zij zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief dat door de 
Nederlandse Orde van Advocaten in incassokosten wordt geadviseerd. Indien de 
opdrachtnemer het faillissement van de opdrachtgever aanvraagt is deze naast de hoofdsom 
rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten van de faillissementsaanvraag 
verschuldigd.  
 
7.6. Ter keuze van de opdrachtnemer kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende 
omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een 
eis tot schadevergoeding.  
 
7.7. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is 
de opdrachtnemer bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane 
verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de 
betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor 
het moment van in gebreke/verzuim zijn, indien de opdrachtnemer het redelijke vermoeden 
heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.  
 
7.8. Door de opdrachtgever 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 opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een 
latere factuur.  
 
Artikel 8: EIGENDOM ONTWERPEN  
 
8.1. De opdrachtnemer is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele 
eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, software 
modellen en dergelijke.  
 
8.2. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de 
opdrachtnemer verschuldigde, komt aan de opdrachtgever ter zake het voorgaande een 
gebruiksrecht toe. 

 
Artikel 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD  
 
9.1. De door de opdrachtnemer geleverde zaken blijven het eigendom van de 
opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met de 
opdrachtnemer gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:  
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,  
de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door 
opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten,  
eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de opdrachtgever van (een) 
koopovereenkomst(en).  
 
 



9.2. Door de opdrachtnemer afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet bevoegd de 
zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.  
 
9.3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn 
overgegaan en zich nog bevinden in handen van de opdrachtgever, behoudt de 
opdrachtnemer zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 
3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in lid 1 van dit artikel 
genoemde, die de opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook tegen de opdrachtgever mocht 
hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door de 
opdrachtnemer geleverde zaken welke door de opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, 
waardoor de opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren.  
 
9.4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat 
dat hij zulks niet zal doen is de opdrachtnemer gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het 
in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak 
voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is 
verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van € 1.000,- per 
dag.  
 
9.5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen 
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht de opdrachtnemer zo snel als 
redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.  
 
9.6. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de opdrachtnemer:  
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden 
tegen brand , ontploffings en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering 
ter inzage te geven;  
alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de opdrachtnemer op de manier 
die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;  
de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn opdrachtgever bij het 
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de opdrachtnemer geleverde zaken te 
verpanden aan de opdrachtnemer op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;  
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de 
opdrachtnemer;  
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de 
opdrachtnemer ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil 
treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van 
haar bedrijf.  
 
Artikel 10: OVERMACHT  
 
10.1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de opdrachtnemer krachtens de met de 
opdrachtgever gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan 
niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering 



van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de opdrachtnemer 
gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming 
van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen 
redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien 
bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de 
opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens de opdrachtnemer tot aan dat 
moment te voldoen.  
 
10.2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen 
onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, 
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en 
dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de 
overeenkomst bestaande valuatieverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of 
andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige 
nakoming plaatsvindt bij de opdrachtnemer, diens toeleveranciers of derden die door hem 
voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.  
 
10.3. Ingeval de opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover de opdrachtnemer in gebreke 
mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag 
tot surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de 
zaken van de opdrachtgever, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact 
aan de opdrachtnemer verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.  
 
10.4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de 
tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst ontbonden zonder 
dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het 
tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige 
surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of 
anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot 
diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.  
 
10.5. De opdrachtgever is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven 
en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke 
macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden 
aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. De opdrachtnemer kan alsdan 
terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht 
van de opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.  
 
Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID  
 
11.1. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming 
(wanprestatie) in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe 
schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). 
Deze beperking is niet van toepassing indien er sprake is van bewuste roekeloosheid of 
opzet van de opdrachtnemer.  



 
11.2. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en 
onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.  
 
11.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolgschade die de 
opdrachtgever of een derde terzake van de dienstverlening mocht lijden, hieronder mede 
begrepen bedrijfsschade, immateriële schade, winstderving.  
 
11.4. Indien de opdrachtgever schade lijdt door onrechtmatige daad van de opdrachtnemer 
is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de verzekerde som van de door de 
opdrachtnemer in het kader van zijn bedrijf gesloten aansprakelijkheidsverzekering.  
 
11.5. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 
vier weken na het ontstaan van de schade, schriftelijk van de schade in kennis te stellen. 
Schade waarvan de opdrachtnemer niet binnen de genoemde termijn in kennis is gesteld, zal 
niet worden vergoed, tenzij de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij de 
opdrachtnemer redelijkerwijs niet eerder van de schade in kennis heeft kunnen stellen.  
 
11.6. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever jegens 
de opdrachtnemer ingevolge deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de 
opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.  
 
11.7. Gezien de aard van het bedrijf van de opdrachtnemer kan de opdrachtgever niet 
zondermeer een beroep doen op vervangende schadevergoeding. Dit recht komt hem pas 
toe indien de opdrachtnemer tot tweemaal toe de mogelijkheid heeft gekregen tot herstel.  
 
Artikel 12: TOEPASSELIJK RECHT  
 
12.1. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands 
recht van toepassing.  
 
12.2. Indien de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen tegen 
de opdrachtnemer heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de opdrachtgever af van het recht op 
verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op 
verrekening geldt eveneens, indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in 
staat van faillissement wordt verklaard.  
 
Artikel 13: BEVOEGDE RECHTER  
 
13.1. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in de 
vestigingsplaats van Spaansen Groep B.V., tenzij de opdrachtgever een consument of kleine 
ondernemer is. Dan geldt de wettelijke regeling.  
 
13.2. Bij aannemingsovereenkomsten is het mogelijk het geschil voor te leggen aan de Raad 
van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.  
 
Artikel 14: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN  



 
14.1. De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze 
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De 
opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. 
Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de 
opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.  

 


