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1.  Algemene bepaling. 
1.1. Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene be-

palingen alsmede uit bepalingen die betrekking hebben 
op specifieke werkzaamheden zoals grondwerk, sane-
ringswerken, damwand- en funderingswerken, bemalin-
gen, sloopwerk en boren en zagen. 

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. V&V infra b.v.: de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid V&V infra b.v, gevestigd en kantoor-
houdende te Oostvoorne, Dalweg 14, 3233 KK. 

b. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij of wederpar-
tijen van V&V infra b.v. 

 
2. Toepassing algemene voorwaarden. 
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door   ge-

dane aanbiedingen en/of door V&V infra b.v. met de op-
drachtgever gesloten overeenkomsten en worden door 
V&V infra b.v. voor of bij het sluiten van de overeenkomst 
aan haar opdrachtgever desgewenst ter hand gesteld. 

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden of aanvullingen daar-
op zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk en 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
3. RAW 2015. 
3.1. Onverminderd het hiernavolgende zijn van toepassing de 

RAW 2015. 
3.2. Deze RAW 2015 liggen ter inzage bij V&V infra b.v 
3.3. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden 

en de RAW 2015, prevaleren deze voorwaarden. 
 
4.    Aanbiedingen en orderbevestigingen. 
4.1. Alle offertes van V&V infra b.v. zijn geldig gedurende 30 

kalenderdagen, tenzij anders is aangegeven. 
4.2. Indien een opdracht door V&V infra b.v. schriftelijk wordt 

bevestigd, wordt deze bevestiging geacht de overeen-
komst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdracht-
gever binnen 8 werkdagen na verzending door V&V infra 
b.v. schriftelijk van zijn bezwaren doet blijken. 

 
5. Prijzen algemeen. 
5.1. De door V&V infra b.v. opgegeven prijzen zijn exclusief 

omzetbelasting en zijn uitsluitend gebaseerd op door of 
namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zonder 
nader onderzoek ter plaatse. 

5.2. Meerdere kosten, die voor V&V infra b.v. ontstaan door: 
a. Afwijkingen van de aan V&V infra b.v. verstrekte gege-

vens 
b. Het niet tijdig aanwezig zijn en blijven van de voor het 

werk benodigde vergunningen, komen ten laste van de 
opdrachtgever. 

5.3. De door V&V infra b.v. opgegeven prijzen zijn gebaseerd 
op de op de datum van aanbieding geldende belastingen, 
heffingen, lonen, lasten, materiaal-,  grondstoffen- en 
energieprijzen, verwerkings- en storttarieven en andere 
kosten. 
Indien na bedoelde datum één of meer van bedoelde 
kostencategorieën een wijziging ondergaat (-gaan), zijn 
opdrachtgever en V&V infra b.v. gerechtigd de aangebo-
den of overeengekomen prijzen na overleg te verhogen 
of te verlagen. 
 

6. Verontreiniging algemeen. 
6.1. De opdrachtgever garandeert V&V infra b.v. dat de van 

belang zijnde gronden, terreinen, opstallen en wateren 
niet verontreinigd zijn en zonder meer door V&V infra b.v. 
verwerkt, bewerkt, afgegraven, ontgraven en afgevoerd 
kunnen worden. Alle aanbiedingen van V&V infra b.v. zijn 
hierop gebaseerd. 

6.2. De extra kosten die voor V&V infra b.v. voortvloeien uit 
onderzoek, verwijderen en afvoeren van verontreinigde 
stoffen en materialen zijn steeds voor rekening van de 
opdrachtgever. 

 
7. Betaling. 
7.1. Tenzij anders overeengekomen zal het door de op-

drachtgever verschuldigde, wekelijks door V&V infra b.v. 
worden gefactureerd. 

7.2. De facturering van meerwerk geschiedt steeds ineens na 
de voltooiing van het meerwerk. 

7.3. Verrekening van minderwerk geschiedt bij de laatste door 
V&V infra b.v. te versturen factuur. 

7.4. Betaling dient door de opdrachtgever te geschieden bin-
nen 30 dagen na factuurdatum. 

7.5. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter 
voldoening van de door hem verschuldigde interest als-
mede van de door V&V infra b.v. gemaakte invorderings-
kosten en/of administratiekosten en wordt daarna in 
meerdering gebracht op de oudste openstaande factuur. 

 
8. Te late betaling. 
8.1. Indien de opdrachtgever de overeengekomen betalings-

termijn overschrijdt is de opdrachtgever van rechtswege 
in verzuim en van rechtswege de wettelijke rente ver-
schuldigd. Voorts zal de opdrachtgever alsdan de redelij-
kerwijs noodzakelijke kosten ter verkrijging van voldoe-
ning buiten rechte verschuldigd zijn, waarbij V&V infra 
b.v. zal hanteren het incassotarief, zoals dat is opgeno-
men in het door de Nederlandse Orde van Advocaten 
gehanteerde calculatieschema voor advocatendeclara-
ties. Indien de incasso van de vordering door V&V infra 
b.v. in handen vaneen advocaat wordt gegeven, zal de 
opdrachtgever de door de advocaat aan V&V infra b.v. in 
rekening te brengen kosten moeten vergoeden. 

8.2. Indien: 
a. De opdrachtgever in verzuim is en/of 
b. V&V infra b.v. goede gronden heeft te vrezen, dat de op-

drachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtin-
gen zal voldoen,  
zal V&V infra b.v., zonder tot enige schadevergoeding 
gehouden te zijn en onverminderd alle haar verder toe-
komende rechten, gerechtigd zijn:  

a. Vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen; 
b. De uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

op te schorten; 
c. De overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in 

andere overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle 
(overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeis-
baar worden. 

d. Haar verplichting uit alle andere overeenkomsten met 
opdrachtgever op te schorten. 
V&V infra b.v. zal slechts tot bovengenoemde maatrege-
len gerechtigd zijn voor zover de (gevreesde) tekortko-
ming van de opdrachtgever deze maatregelen rechtvaar-
digt. 
 

9. Aanvang en voltooiing van het werk. 
9.1. Het tijdstip van de aanvang van het werk wordt in de 

overeenkomst vastgelegd. 
9.2. Indien wijzigingen van het overeengekomen tijdstip van 

aanvang c.q. uitvoering van het werk niet binnen redelijke 
termijn aan V&V infra b.v. wordt meegedeeld, heeft de 
benadeelde partij recht op vergoeding van de hieruit 
voortvloeiende schade en andere extra kosten. 

9.3. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid dat 
door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leve-
ringen, die niet tot het werk van V&V infra b.v. behoren, 
zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van 
de werkzaamheden door V&V infra b.v. daarvan geen 
vertraging ondervindt. 

9.4. De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade 
en gevolgschade, die V&V infra b.v. lijdt als gevolg van 
het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de door 
anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, 
dan wel andere omstandigheden, die voor rekening van 
de opdrachtgever zijn aan V&V infra b.v. vergoeden. 

9.5. Indien V&V infra b.v. door gewijzigde omstandigheden, 
overmacht of schorsing van de overeenkomst en/of 
hoofdaannemingsovereenkomst wordt verhinderd uitvoe-
ring dan wel volledig uitvoering te geven aan de overeen-
komst, heeft zij het recht de uitvoering van de overeen-
komst aan de omstandigheden in overleg aan te passen. 

9.6. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil en/of 
controle van V&V infra b.v. onafhankelijke, niet voor haar 
risico komende oorzaak als gevolg waarvan V&V infra 
b.v. verhinderd is haar verplichtingen na te komen. In elk 
geval wordt onder overmacht verstaan: 
Abnormale hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar 
weer, werkstaking, oproer, molest en vertraging in door 
de opdrachtgever en/of derden te verrichten werkzaam-
heden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van 
V&V infra b.v.. 

9.7. Onverlet het bepaalde in § 14 UAV zal gewijzigde uitvoe-
ring als gevolg van hierboven genoemde omstandighe-
den als meer- en minderwerk worden verrekend. 

9.8. Indien door voor rekening van de opdrachtgever komen-
de omstandigheden de uitvoering van het werk geduren-
de meer dan een maand is vertraagd, dan wel de schor-
sing langer dan een maand duurt, is V&V infra b.v. overi-
gens bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindi-
gen. In dat geval zal de opdrachtgever het werk onmid-
dellijk na de beëindiging van de werkzaamheden over-
nemen. 

9.9. Ingeval van beëindiging van het werk in onvoltooide 
staat, heeft V&V infra b.v. recht op de aanneemsom ver-
meerderd met de kosten, die hij als gevolg van de niet 
voltooiing heeft te maken en verminderd met de door 
haar bespaarde kosten. Aanspraken van V&V infra b.v. 
op hetgeen overigens terzake van de overeenkomst ver-
schuldigd is, blijven onverlet. 

 
10. Uitvoering. 
10.1. De opdrachtgever dient op zijn kosten – zo de uitvoering  

van het werk zulks naar oordeel van V&V infra b.v. vergt 
– te zorgen voor voldoende gelegenheid voor aanvoer, 
opslag en /of aanvoer van materialen en/of aanvoer van 
materialen en/of werktuigen. 

10.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de 
regeling van het werk door V&V infra b.v.. 

10.3. De maatvoering geschiedt uitsluitend door de opdracht-
gever. 

10.4. V&V infra b.v. is gerechtigd bij het door haar aangeno-
men werk derden in te schakelen en/of het werk geheel 
of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. V&V infra b.v. 
blijft voor de werkzaamheden door deze derden verricht 
aansprakelijk op gelijke wijze als zij voor de werkzaam-
heden aansprakelijk zou zijn in welk geval de werkzaam-
heden door haar zouden zijn verricht. 

 
11. Termijnoverschrijding. 
11.1. De uitvoeringsduur van het werk wordt in de overeen-

komst vastgelegd. In geval van niet werkbare werkdagen 
binnen de overeengekomen uitvoeringsperiode wordt de 
uitvoeringsperiode overeenkomstig verlengd, zonder dat 
V&V infra b.v. enige boete en/of schadevergoeding ver-
schuldigd zal zijn. 

11.2. De opdrachtgever vrijwaart V&V infra b.v. voor aanspra-
ken van derden ter zake van een termijnoverschrijding 
door V&V infra b.v. 

11.3. De overeengekomen uitvoeringsperiode zal nimmer zijn 
te beschouwen als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk an-
ders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uit-
voeringsperiode dient de opdrachtgever derhalve V&V in-
fra b.v. eerst schriftelijk in gebreke te stellen. 

11.4. Wanneer de werkzaamheden van V&V infra b.v. door 
enigerlei oorzaak buiten schuld van V&V infra b.v. niet in 
de door V&V infra b.v. vast te stellen meest efficiënte 
volgorde kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever 
gehouden aan V&V infra b.v. diens extra kosten en scha-
den te vergoeden, terwijl V&V infra b.v. tevens recht zal 
hebben op een overeenkomstige termijnverlenging. 

 
12. Verzekering 
12.1. De opdrachtgever verzekert het werk vanaf de aanvang 

van het werk tot en met het einde van oplevering door 
middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiële 
schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan 
ook, met terzijdestelling van artikel 249 en voor zover no-
dig 276 Wetboek van Koophandel, tegen een zodanig 
bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van op-
ruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd 
of verloren gegaan kunnen worden voldaan. 

12.2. De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de 
uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden 
aan wie de goederen toebehoren. Aftrek in verband met 
eigen risico kan voor V&V infra b.v. nimmer meer bedra-
gen dan € 2.250,= per geval.  

12.3. De verzekering omvat tenminste: 
a. Het werk, alsmede alle bijkomende werken, meerwerk, 

wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en 
bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijde-
lijke en/of hulpwerken en/of hulpmaterialen en alle andere 
ten behoeve van het werk te gebruiken objecten. 

b. Het risico van schade die door de uitvoering van het werk 
ontstaat aan bestaande eigendommen van de opdracht-
gever. 

12.4. De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de 
uitvoering van het werk betrokken partijen en hun werk-
nemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. 
Hieronder dienen in ieder geval te worden begrepen de 
opdrachtgever, V&V infra b.v. en haar onderaannemers. 

12.5. V&V infra b.v. is te allen tijde gerechtigd inzage van de 
polis en de algemene polisvoorwaarden te verkrijgen. 

 
13. Toepasselijk recht. 
13.1. Op alle door V&V infra b.v. te sluiten overeenkomsten 

zijn, ook wanneer de uitvoering der werkzaamheden bui-
ten Nederland plaats vindt, het Nederlandse Recht en 
deze voorwaarden van toepassing. 

 
14. Geschillen. 
14.1. Geschillen tussen V&V infra b.v. en de opdrachtgever 

zullen worden beslecht overeenkomstig § 49 UAV 1989. 
 
15. Werkterrein. 
15.1. Het werkterrein dient aan V&V infra b.v. ter beschikking 

te staan: 
a. Vlak en bereikbaar, zonder obstakels boven, op of in de 

grond, die de uitvoering van het werk kunnen verhinderen 
of bemoeilijken. Eventuele obstakels, vreemde voorwer-
pen of stoffen, welke de voortgang van het werk vertra-
gen of belemmeren, worden door of voor rekening en ri-
sico van de opdrachtgever verwijderd. 

b. Goed berijdbaar voor de vrachtauto’s en het materieel 
van V&V infra b.v.; indien verbetering van de ondergrond 
of gebruik van draglineschotten of rijplaten nodig is voor 
een goede uitvoering van de werkzaamheden, zullen de-
ze door of voor rekening van opdrachtgever worden be-
schikbaar gesteld, aangelegd en verwijderd. 

15.2. Schades aan eigen of ingehuurd materieel van V&V infra 
b.v., ontstaan door het niet of niet deugdelijk verwijderen 
van ondergrondse obstakels, worden door opdrachtgever 
aan V&V infra b.v. vergoed. 

15.3. Tenzij anders overeengekomen draagt opdrachtgever 
voor zijn rekening zorg voor: 

a. Beschikbaarheid van voldoende werkwater op maximaal 
25 meter vanaf de werkplek; 

b. De benodigde aansluitingen op elektrische voeding en 
aardelektrodes van voldoende capaciteit en beantwoor-
dend aan de eisen en voorschriften van het stroomleve-
rend bedrijf en de bevoegde instanties op maximaal 25 m 
van de werkplek. 

c. De levering van elektriciteit en werkwater. 
 

16. Faciliteiten. 
16.1. Personeel van V&V infra b.v. zal, zonder dat hiervoor 

vergoeding van V&V infra b.v. of zijn personeel wordt ver-
langd, gebruik maken van schaftruimte, was- en toiletge-
legenheid voor zover aanwezig. Indien voorzieningen als 
hierboven omschreven worden vereist door de directie 
van het werk of door bevoegde instanties, zullen deze op 
kosten van opdrachtgever worden getroffen. 

 
 
16.2. De benodigde afsluitbare ruimte om materialen op te 

slaan en keten en wagens te plaatsen zal door opdracht-
gever, zonder dat hieraan voor V&V infra b.v. kosten ver-
bonden zijn, op of in de directe nabijheid van het werkter-
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rein (maar in ieder geval binnen een afstand van 50 me-
ter) beschikbaar worden gesteld. 

16.3. Indien, ter beoordeling van V&V infra b.v., de omstandig-
heden dit noodzakelijk maken worden verkeerssignale-
ringen, terreinafsluitingen, terreinverlichting, bewaking en 
beveiliging door opdrachtgever verzorgd zonder doorbe-
rekening van kosten aan V&V infra b.v.. 

16.4. In het geval een telefonische alarmering wordt toegepast, 
zal door opdrachtgever nabij het alarmeringspunt een te-
lefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden ge-
steld. 

 
18.  Bijzondere bepalingen grondwerk en saneringswer-

ken 
18.1 Tenzij anders overeengekomen zijn niet in de aanbieding 

voor grondwerk en saneringswerken opgenomen: 
a. Grondonderzoek. 
b. Milieukundig bodemonderzoek. 
c. Het maken van berekeningen en tekeningen. 
d. Uitzetten en waterpassen. 
e. Het afhakken van paalkoppen, diepwanden en geïnjec-

teerde grondmassieven. 
f. Het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de 

grond welke een vlotte uitvoering van het werk belemme-
ren. 

g. Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van over-
last c.q. schade aan het milieu. 

h. Het plaatsen van bemalingen, grondkeringen en dergelij-
ke. 

18.2 Bij saneringswerken kan V&V infra b.v. ervan uitgaan, dat 
de door de opdrachtgever verstrekte gegevens omtrent 
de aan te treffen verontreinigingen juist zijn vastgesteld. 
Indien tijdens de uitvoering andere c.q. meerdere veront-
reinigingen worden aangetroffen zullen de hieruit voort-
vloeiende meerdere kosten op de opdrachtgever worden 
verhaald. 

18.3 V&V infra b.v. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld 
voor schade aan het milieu of de gezondheid bij foutieve 
of onvolledige informatie van de opdrachtgever. 

 
19.  Bijzondere bepalingen damwand- en funderingswer-

ken 
19.1 Tenzij anders overeengekomen zijn niet in de aanbieding 

voor damwand- en funderingswerken opgenomen: 
a. Grondonderzoek. 
b. Het maken van berekeningen en tekeningen. 
c. Uitzetten en waterpassen. 
d. Het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de 

grond welke een vlotte uitvoering van het werk belemme-
ren. 

e. Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van over-
last c.q. schade aan het milieu. 

f. Het aanbrengen van afstempelingen, schoringen, veran-
keringen en dergelijke 

19.2 Voor schaden welke worden veroorzaakt door trillingen 
tijdens het aanbrengen en trekken, zettingen en horizon-
tale verplaatsing van de aangebrachte constructies kan 
V&V infra b.v. nimmer aansprakelijk worden gesteld. 

19.3 Bij funderingsverlaging dient rekening te worden gehou-
den met nazettingen. 

 
20. Bijzondere bepalingen bemalingen 
20.1 De bemalingperiode vangt aan op het tijdstip dat in de 

opdracht van de opdrachtgever de eerste wateronttrek-
king plaatsvindt en in ieder geval op het tijdstip dat de in-
stallatie gereed is voor wateronttrekking. 

20.2 De bemalingperiode eindigt op het tijdstip dat in opdracht 
van de opdrachtgever de gehele installatie mag worden 
verwijderd. 

20.3 Opdrachtgever is gehouden tenminste drie werkdagen 
tevoren opdrachtnemer van het in lid 2 bedoelde tijdstip 
in kennis te stellen. 

20.4 V&V infra b.v. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld 
voor schades welke ontstaan door het verlagen van de 
grondwaterstand in de omgeving van het te bemalen ob-
ject. 

20.5 Het aanbrengen van voorzieningen ter voorkoming van 
de verlaging van de grondwaterstand in de omgeving van 
het te bemalen object is nimmer in de prijs begrepen ten-
zij anders is overeengekomen. 

20.6 Het opgepompte water kan vrij zonder voorzieningen 
worden geloosd op het zich in de nabijheid van het werk 
bevindende oppervlaktewater of de rioleringen. Indien 
voorafgaand aan het lozen het water dient te worden ge-
reinigd komen de daaraan verbonden kosten nimmer 
voor rekening van V&V infra b.v. tenzij anders is over-
eengekomen. 

20.7 Lozingskosten, grondwaterbelasting en dergelijke dienen 
door de opdrachtgever te worden voldaan en komen niet 
voor rekening van V&V infra b.v.. 

 
21.  Bijzondere bepalingen sloopwerk 
21.1 a.  Alle aanbiedingen zijn erop gebaseerd dat afkomende 

materialen en materieel eigendom van V&V infra b.v. 
worden, voor zover niet anders is vermeld, en de op-
drachtgever garandeert dat het sloopmateriaal of sloop-
afval niet verontreinigd is (met asbest en anderszins) en 
dientengevolge als zodanig zonder meer kan worden af-
gevoerd. 

b. De opdrachtgever vrijwaart V&V infra b.v. terzake van 
aanspraken van derden (de Gemeentelijke, Provinciale 
en Rijksoverheid daaronder uitdrukkelijk begrepen) we-
gens het vervoeren of storten van alle giftige, zelf ont-
brandende, bijtende, oliehoudende, radioactieve materia-
len, afvallen of gronden en explosieven. 

c. Indien niet nader is bepaald waar materiaal en materieel, 
die eigendom van de opdrachtgever blijven, moeten wor-
den gedeponeerd is dit de plaats van het werk, waar dit 
materieel en materiaal vrijkomen. 

21.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen 
behoort in geval van sloopwerk niet tot  de overeenge-
komen werkzaamheden van V&V infra b.v.: 

a. Grondwerk en het afvoeren van grond. 
b. Bemaling. 
c. Het plaatsen van grondkeringen  
d. Dat springstoffen niet of onder beperkende bepalingen 

mogen worden gebruikt. 
e. Het slopen en afvoeren van funderingen die kennelijk niet 

tot de te slopen opstallen behoren. 
f. Het trekken van palen en of damwandplanken al dan niet 

tot de fundering behorend. 
g. Het stutten of aanbrengen van voorzieningen aan belen-

dende percelen. 
h. Het aanbrengen van hulpconstructies en voorzieningen. 
i. Het aanbrengen van markeringen. 
j. Het uittanden van metselwerk. 
k. Afzettingen en verzorging daarvan. 
l. Afsluiten respectievelijk verbreken van aansluitingen op 

openbare nutsvoorzieningen, zoals telefoonleidingen, rio-
leringen, etc. 

m. De kosten en eventuele waarborgsommen alsmede pre-
cario verbonden aan de ingebruikname en weer in de 
oorspronkelijke staat terugbrengen van terreinen van 
derden, die ten behoeve van de uitvoering van de werk-
zaamheden gebruikt. 

n. Het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende mate-
rialen. 

21.3 Bij het trekken van palen en/of de wandplanken zal tus-
sen V&V infra b.v. en de opdrachtgever in de overeen-
komst worden opgenomen een precisering van de om-
standigheden, waaronder het te trekken materiaal als niet 
trekbaar moet worden beschouwd. In zulke geval zal V&V 
infra b.v. niets op de aanneemsom worden gekort en kan 
zij niet worden aangesproken voor het vergoeden van de 
waarde van het materiaal, zo min als zij hiervoor de op-
drachtgever aansprakelijk kan stellen. 
Het voorgaande heeft niet betrekking op damwandplan-
ken en/of damwanden die als hulpmateriaal door V&V in-
fra b.v. worden aangebracht. 

21.4 Wanneer palen en/of damwandplanken niet trekbaar blij-
ken te zijn volgens het in het voorgaande artikel bepaal-
de, of wel onder het grondniveau zijn afgebroken, kan de 
opdrachtgever verlangen dan het trekwerk niettemin zal 
worden voortgezet, waarbij alle hieruit voortvloeiende 
kosten voor diens rekening zullen zijn. 

21.5 De opdrachtgever is gehouden alle bestaande tekenin-
gen en bestekken van het te slopen object aan V&V infra 
b.v. te verstrekken. 

 
22. Bijzondere bepalingen boren, zagen en het maken 

van sparingen en verankeringen 
22.1 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor 

het bepalen van de plaats(en), waaraan  of waarin de 
werkzaamheden moeten worden verricht en dient de aan 
te brengen gaten, sleuven, sparingen e.d. steeds nauw-
keurig af te tekenen in of op de te bewerken objecten. 

22.2 De opdrachtgever dient tevoren op, onder, boven en rond 
het te bewerken object alle nodige veiligheidsmaatrege-
len te treffen en in de directe nabijheid kosteloos vol-
doende transportmiddelen, opgebouwd steigermateriaal, 
koelwater onder de vereiste leidingdruk en elektriciteit 
met spanningen van 220 of 380 volt ter beschikking te 
stellen. 

22.3 Het te bewerken object dient vrij van obstakels te zijn en 
zonodig voldoende ontgraven. 

22.4 De opdrachtgever is voor alle, ten gevolge van onze 
werkzaamheden, direct  of indirect ontstane schade, het-
zij letselschade of anderszins, waaruit dan ook bestaan-
de, aansprakelijk, o.a. optredende bij het afboren, -zagen 
en slopen van (span)-kabels en leidingen, bewapeningen, 
en alle andere in het  te bewerken object aanwezige ver-
stevigingen, het vrijkomen van koelwater en andere 
vloeistoffen; het optreden van verzakkingen, verzwakkin-
gen van constructies of anderszins ontstane schade aan 
of in gebouwen, waaraan of waarin wordt gewerkt, het 
losraken van metselwerk, betonstukken of steen, bij 
breuk of andere schade aan onze werktuigen en machi-
nes, bij brand, vertragingsschade, direct of indirect en 
draagt alle kosten die verbinden zijn aan het herstel van 
opgetreden schade, waaraan ook ontstaan. 

22.5 Alle lijmverankeringen met behulp van kunststoffen wor-
den uitgevoerd volgens specificatie van de opdrachtge-
ver. Voor schaden van welke aard dan ook als gevolg 
van lijmverankeringen kan V&V infra b.v. nimmer aan-
sprakelijk worden gesteld. 


