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Art. 1 – Definities 
Het pompbedrijf: Pompbedrijf Diemen, gevestigd te Diemen, zijnde het bedrijf 
dat pompdiensten aanbiedt resp. overeengekomen is pompdiensten te verrichten. 
De opdrachtgever: de wederpartij van het pompbedrijf. 
De pompdiensten: het met behulp van één of meer pompen met bijbehorende 
leidingen transporteren van betonmortel over de afstand tussen enerzijds het 
voertuig dan wel silo of ontvangstbak waaruit de betonmortel ter plaatse van het 
werk wordt gelost en anderzijds de plaats op het werk, waar die betonmortel 
verwerkt moet worden.  
Pompwagen: het vervoermiddel het leidingen en pompen om de pompdiensten te 
kunnen verrichten. 
Art. 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

offertes en overeenkomsten gesloten tot het verrichten van pompdiensten. 
b. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemeen voorwaarden binden het 

pompbedrijf slechts voor zover deze schriftelijk met het pompbedrijf zijn 
overeengekomen. 

Art. 3 – Totstandkoming overeenkomst 
a. Schriftelijke aanbiedingen en offertes van het pompbedrijf zijn 

vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is bepaald. 
b. Wanneer het pompbedrijf geen schriftelijke aanbieding of offerte heeft 

uitgebracht komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke 
orderbevestiging van het pompbedrijf of doordat het pompbedrijf een 
aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden.  

Art. 4 – Uitvoeringstijd 
a. Pompdiensten worden door het pompbedrijf in zijn normale werktijden 

verricht (tenzij anders is overeengekomen) op afroep door os namens de 
opdrachtgever, welke dient te geschieden na overleg met het pompbedrijf 
over de uitvoeringstijdstippen. Het pompbedrijf is niet verplicht gevolg te 
geven aan een afroep, die geschiedt zonder voorafgaand overleg met het 
pompbedrijf.  

b. Onder afroep wordt mede verstaan een wijziging in een reeds gedane 
afroep. 

c. Het pompbedrijf zal naar beste vermogen ernaar streven de pompdiensten 
te verrichten op de afgesproken uitvoeringstijdstippen, doch het is ter zake 
van het niet aanhouden van die tijdstippen niet aansprakelijk voor enige 
daaruit voortvloeiende schade van de opdrachtgever of van (door of 
namens de opdrachtgever ingeschakelde) derden. 

d. Indien een opdrachtgever een afroep ongedaan maakt op een tijdstip 
gelegen later dan 24 uur voorafgaand aan het tijdstip waartegen de afroep 
is gedaan, dan is de opdrachtgever verplicht annuleringskosten te betalen  
van ten minste  € 250,00.  

e. Wanneer bij de aanvoer en/of opstelling van de pomp(en) c.q. pompwagen 
en leidingen enige niet aan het pompbedrijf toe te rekenen vertraging 
ontstaat, dan kan het pompbedrijf aan de opdrachtgever de daaruit 
voortvloeiende kosten en schade in rekening brengen.  

Art. 5 – Uitvoeringswijze 
a. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de pompwagen kan worden 

opgesteld op een goed bereikbare en berijdbare, (verkeers-) veilige plaats, 
zulks ter beoordeling van het pompbedrijf en binnen het bereik van een 
goed functionerende drinkwateraansluiting met een diameter van 18 mm. 
De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de pompwagen kan worden 
opgesteld in de directe nabijheid van goede en veilige stempelplekken. 

b. De opdrachtgever dient, in overeenstemming met het tussen partijen ter 
zake overeen gekomene, kosteloos en in voldoende mate hulp te 
verstrekken bij het opstellen van de pompwagen,het uitvoeren van de 
pompdiensten en het verwijderen en schoonmaken. 

Art. 6 – Prijzen 
a. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen optreden in 

de materiaalprijzen, vervoerskosten, belastingen e.d. dan is het 
pompbedrijf bevoegd de tarieven daaraan aan te passen en voor de te 
verrichten werkzaamheden de prijzen te berekenen aan de hand van de 
aldus aangepaste tarieven die ten spoedigste aan de opdrachtgever worden 
bekend gemaakt. Verrekening met niet door het pompbedrijf erkende of 
niet onherroepelijk in recht vastgestelde schadevorderingen is niet 
toegestaan.  

b. Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en 
ander overheidsheffingen. 

          Art. 7 – Betaling 
a. Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om 

vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen, geschiedt betaling 
binnen 14 dagen na datum van de desbetreffende factuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
b. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder dat een 

ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is de 
opdrachtgever over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente 
verschuldigd gelijk de wettelijke rente. Het pompbedrijf mag voorts, voor 
zover de pompdiensten nog niet (geheel) zijn verricht, de uitvoering 
daarvan opschorten of de overeenkomst naar zijn keuze geheel of 
gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring ontbinden totdat 
volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen, zulks 
onverminderd het recht op schadevergoeding. Alle kosten, die voor het 
pompbed4ijf verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever  

c. aan het pompbedrijf verschuldigd is komen voor rekening van de 
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van 
de te incasseren hoofdsom met rente, met een minimum van € 500,00. 

d. De opdrachtgever verleend op eerste verzoek aan het pompbedrijf, al dan 
niet aanvullende, zekerheid voor de betaling. 

Art. 8 – Overmacht 
a. Het pompbedrijf is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren indien dit 

onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk bemoeilijkt wordt door 
overmacht, waaronder verstaan wordt een buiten de macht van het 
pompbedrijf gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals: oorlog 
of daarop lijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, werkstaking, 
bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen 
van welke aard dan ook, machineschade, diefstal, ziekteverzuim, vorst, 
storm of ander onwerkbaar weer, tekortkomingen van toeleveranciers, 
transporteurs en/of andere derden die door het pompbedrijf ten behoeve 
van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld en 
maatregelen van overheidswege die een belemmering in de uitvoering van 
de werkzaamheden opleveren. 

b. Het pompbedrijf is bevoegd de overeenkomst in geval van overmacht te 
ontbinden.  

Art. 9 – Aansprakelijkheid voor schade 
a. Het pompbedrijf is niet aansprakelijk ter zake van de verwerkbaarheid en 

de kwaliteit van de verpompte betonmortel.  
b. Indien het verpompen van betonmortel plaatsvindt bij hoge temperaturen 

of temperaturen beneden het vriespunt is het pompbedrijf niet 
aansprakelijk voor schade ten gevolge van stagnaties van welke aard dan 
ook, noch voor de gevolgen van eventuele voortijdige beëindiging van de 
werkzaamheden. 

c. Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst 
komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.  

d. Andere schade dan onder c bedoeld wordt vergoed tot de 
nettofactuurwaarden (zijnde de brutofactuurwaarde minus de BTW en 
eventuele overheidsheffingen) van de in gevolg een afroep verrichtte 
pompdiensten, waarmee de schade verband houdt.  

e. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde komt alleen voor 
vergoeding in aanmerking schade die binnen 2 x 24 uur na het verrichten 
van de pompdiensten schriftelijk aan het pompbedrijf is gemeld. Gaat het 
om schade die niet bij nauwgezette keuring direct na het verrichten van de 
pompdiensten kon worden ontdekt, dan komt voor vergoeding in 
aanmerking schade binnen 2 x 24 uur na de ontdekking wordt gemeld, 
onverminderd het bepaalde hierna onder g.  

f. Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het 
pompbedrijf alle gewenste medewerking verleend bij zijn onderzoek naar 
oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt 
gevorderd.  

g. Rechtsvordering ter zake van schade vervallen binnen 6 maanden na het 
verrichten van de pompdiensten.  

h. De opdrachtgever vrijwaart het pompbedrijf ten vorderingen uit welke 
hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden ten gevolgen 
van door het pompbedrijf ten behoeve van de opdrachtgever verrichte 
diensten. 

Art. 10 – Schade aan pompwagen of materieel 
a. De opdrachtgever staat er voor in dat er geen schade ontstaan aan de 

pompwagen, de pompen en het overige materieel van het pompbedrijf 
gedurende de tijd dat dit in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst op het bouwterrein aanwezig is. De opdrachtgever is niet 
aansprakelijk indien en voor zover de schade ontstaan is ten gevolge van 
schuld van het pompbedrijf. De bewijslast ter zake rust bij de 
opdrachtgever.  

Art. 11 – Bevoegde rechter 
Op alle offertes en aanbiedingen en overeenkomsten met het pompbedrijf is het 
Nederlandse recht van toepassing.     


