Aanvullende voorwaarden BMI Esha
(versie april 2021)
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de levering van bitumen
voor de aanleg en het onderhoud van asfaltverhardingen door Opdrachtgever
en het aanleggen van asfaltverhardingen door Icopal h.o.d.n. BMI Esha.
1.2 Bij tegenstrijdigheden tussen deze aanvullende voorwaarden en de Algemene
verkoop-, leverings- en aannemingsvoorwaarden van Icopal B.V. gaan deze
aanvullende voorwaarden voor.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met Opdrachtnemer: Icopal B.V.,
diegene aan wie de opdracht wordt verleend; Opdrachtgever: de opdrachtgever
van Icopal B.V..
ARTIKEL 2. PLANNING
2.1 
Voor het inplannen van sproeiwerkzaamheden en/of leveranties dient de
Opdrachtgever contact op te nemen met de planning van Opdrachtnemer op
050-5516509.
2.2 Afstemming van de duur van het werk en de te berekenen vrachtkosten dient
altijd, en zeker bij kleine hoeveelheden, vooraf plaats te vinden met de planning
van Opdrachtnemer.
2.3 P
 lanningen worden definitief na ontvangst (per e-mail) van een door de
Opdrachtgever ondertekende offerte of schriftelijke opdracht. Indien deze
ontbreekt, behoudt Opdrachtnemer het recht om de planning aan te passen.
2.4 
Uiterlijk 4 dagen voor uitvoering van de levering en/of werkzaamheden
overeenkomstig definitieve planning door Opdrachtnemer dienen de volgende
gegevens schriftelijk door Opdrachtgever aan de planning van Opdrachtnemer
doorgegeven te worden: plaats van het werk, naam van de contactpersoon
op het werk met telefoonnummer, soort werk en steenslag, hoeveelheid
(m²), voorgeschreven hoeveelheid bindmiddel (per kg), soort product, totale
hoeveelheid product.
2.5 Indien de Opdrachtgever de geplande levering en/of werkzaamheden niet voor
10:00 uur een dag van tevoren annuleert, worden door Opdrachtnemer de op
dat moment geldende annuleringskosten in rekening gebracht.
ARTIKEL 3. LEVERINGEN EN RETOURZENDINGEN
3.1 L
 evering en sproeiwerk zijn franco bij levering in volle vrachten. Indien geen volle
vrachten afgenomen worden, zullen door Opdrachtnemer transportkosten bij
Opdrachtgever in rekening gebracht worden. Veer- en tolgelden zullen te allen
tijde aan Opdrachtgever worden doorberekend.
3.2 Bij stagnatie veroorzaakt door Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de kosten
daarvan in rekening brengen bij Opdrachtgever.
3.3 E
 en specifiek voor de Opdrachtgever geproduceerd product moet te allen
tijde worden afgenomen door Opdrachtgever. De hiervoor geldende kosten
voor wacht- en nachturen + transportkosten worden doorberekend aan
Opdrachtnemer.
3.4 Bij retourzendingen van huurmaterieel en -materiaal met daarin nog aanwezig
door Opdrachtnemer geleverde producten heeft Opdrachtnemer het recht om
100% van de factuurwaarde van het geleverde product in rekening te brengen
bij Opdrachtgever.
3.5 V
 oor leveringen (overdag) op zon- en feestdagen geldt een weekendtoeslag
per levering. Voor een nachtinzet op zon- en feestdagen geldt een
extra nachttoeslag per levering. Voor leveringen met de Unimog brengt
Opdrachtnemer huur- en transportkosten in rekening.
3.6 De te behandelen wegen moeten goed bereikbaar zijn voor het in te zetten
materieel van Opdrachtnemer.
3.7 E
 ventuele afval wordt niet door Opdrachtnemer afgevoerd.
ARTIKEL 4. ADVIES
4.1 De hoeveelheid aan te brengen bindmiddel wordt gesproeid op aanwijzing
van de Opdrachtgever. Het sproeipersoneel van Opdrachtnemer kan om een
mening worden gevraagd, maar de verantwoordelijkheid voor de hoeveelheid
aan te brengen bindmiddel ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever.
ARTIKEL 5. WERKWIJZE / VOORTGANG VAN HET WERK
5.1 D
 e te behandelen wegen dienen schoon en droog te zijn.
5.2 
Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor verkeersmaatregelen /
afzettingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3 Banden, markeringen en andere objecten dienen door de Opdrachtgever te
worden afgeplakt op aanwijzing van het sproeipersoneel van Opdrachtnemer.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor voldoende afplakmateriaal op het werk.
Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vervuiling van
objecten op of nabij het werk of toegebrachte dan wel daaruit voortvloeiende
schade.

5.4 D
 e Opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende (af)strooimaterieel en
-materiaal. Het (af-)strooimateriaal dient vochtig en schoon te zijn. Indien
door onvoldoende of ongeschikt (af-)strooimaterieel en -materiaal stagnatie
optreedt, zullen de daarmee samenhangende kosten door Opdrachtnemer in
rekening worden gebracht.
5.5 Een sproeiauto kan maximaal 10 uur per gehele dag gehuurd worden. De
werktijden moeten binnen het tijdvak 05:00 uur - 17:00 uur vallen, inclusief
minimaal 1 uur rust voor de chauffeurs. Bij overschrijding van voornoemde
werktijden dan wel maximale uren dient Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk
toestemming te verlenen. De hieruit voortvloeiende extra kosten zullen bij
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5.6 Indien de in de offerte of met de planning gemaakte afspraken over werktijden
en huurperiodes overschreden worden, en de overschrijding is niet aan
Opdrachtnemer toerekenbaar, zal Opdrachtnemer (stagnatie)kosten bij
Opdrachtgever in rekening brengen.
5.7 Afwijkingen van de werkinstructies van Opdrachtnemer op aanwijzing van de
Opdrachtgever zijn altijd voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Een en
ander wordt vermeld op de werkbon en deze dient ondertekend te worden door
een bevoegd persoon van de Opdrachtgever.
ARTIKEL 6 FACTURERING
6.1 Afrekening van de geleverde hoeveelheden geschiedt op basis van de weegbrug
of een afleverrapport, afhankelijk van de opdracht.
6.2 Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een factuur voorzien van de weegbon.
De datum van deze factuur geldt als basis voor de betalingstermijn. Binnen drie
werkdagen na dagtekening van deze factuur dient Opdrachtgever de factuur van
Opdrachtnemer te accorderen middels het verstrekken van een ondertekende
opdrachtbon/werkbon. Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever daarna de
factuur voorzien van de weegbon en de ondertekende werkbon/opdrachtbon.
ARTIKEL 7 KWALITEIT / AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Tijdens de productie en voor belading wordt door Opdrachtnemer op de
producten bedrijfscontrole uitgevoerd. Een kopie van de resultaten en een
bewijs van oorsprong zijn op te vragen bij de afdeling Verkoopbinnendienst van
Opdrachtnemer.
7.2 Indien volgens het sproeipersoneel van Opdrachtnemer onvoldoende kwaliteit
gegarandeerd kan worden van het sproeiwerk, kunnen zij het sproeiwerk staken.
Indien er toch doorgewerkt dient te worden op aanwijzing van Opdrachtgever,
zal dit eerst na schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever en onder zijn
volledige verantwoordelijkheid geschieden.
7.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan
geleverde producten als gevolg van klimatologische omstandigheden na of
tijdens het uitgevoerde werk.
ARTIKEL 8 HUURVOORWAARDEN
8.1 
Gebruik van huurmaterieel en -materiaal van Opdrachtnemer door
Opdrachtgever geschiedt voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer
is niet aansprakelijk voor ongelukken met het huurmaterieel en- materiaal die
zich voordoen tijdens de huurtermijn.
8.2 
Opdrachtnemer is eveneens niet aansprakelijk voor gebreken die het
gehuurde materiaal en materieel ondanks zorgvuldige controle door
Opdrachtnemer mocht vertonen. Voor rekening van Opdrachtgever zijn alle
aan het directe gebruik van de huurmaterieel en- materiaal verbonden kosten
(waaronder bijvoorbeeld ook leges, boetes, gerechtskosten of reparaties
aan banden), tenzij deze kosten voortvloeien uit omstandigheden die voor
risico van Opdrachtnemer dienen te komen. Tevens zijn transportkosten en
schoonmaakkosten voor rekening van Opdrachtgever.
8.3 Op verzoek dient de Opdrachtgever zich met een geldig legitimatiebewijs te
legitimeren. Opdrachtgever is verplicht adreswijzigingen tijdens de huurperiode
door te geven.
8.4 
Huurmaterieel en -materiaal dient schoon, onbeschadigd en compleet
weer te worden ingeleverd. Normale gebruiksslijtage is voor rekening van
Opdrachtnemer.
8.5 
Opdrachtgever is verplicht een feit waaruit schade voortvloeit of kan
voortvloeien en/of dat voor Opdrachtnemer en/of verzekeraar van belang kan
zijn onmiddellijk aan Opdrachtnemer mee te delen. Opdrachtgever zal zich
houden aan aanwijzingen van Opdrachtnemer.
8.6 Opdrachtgever is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor verlies, diefstal en
beschadiging van het huurmaterieel en-materiaal. Schade aangericht tijdens de
huurperiode komt voor rekening van Opdrachtgever. Reparaties zullen aan de
Opdrachtgever worden doorberekend.
8.7 Verlengen van de huurtermijn is mogelijk. Als Opdrachtgever de huurtermijn wil
verlengen, dient hij dit aan te geven voor afloop van de afgesproken huurtermijn.

