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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EN UITVOERING VAN AWS ASFALTWERKEN B.V. , besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Gedeponeerd op xx onder xx  

Artikel 1. Definities  

Algemene Voorwaarden voor Levering en Uitvoering:    

Deze Algemene Voorwaarden voor het verrichten van leveringen, hebben betrekking op het uitvoeren 

van werkzaamheden en het verrichten van aanverwante activiteiten van AWS Asfaltwerken B.V. (hierna 

te noemen "AWS Asfaltwerken"), zijn in Someren gevestigd met KvK nr: 55187358  

Opdrachtgever:    

In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip opdrachtgever de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon met wie AWS Asfaltwerken een overeenkomst sluit of heeft gesloten of een aanbieding 

daartoe doet of heeft gedaan bedoeld. 

Overeenkomst:    

Een tussen AWS Asfaltwerken en opdrachtgever gesloten overeenkomst tot aanneming van een 

opdracht, een werk (cq. werken), of een overeenkomst tot het verrichten van diensten, het uitvoeren 

van werkzaamheden of het leveren van diensten/ goederen of enige andere overeenkomst, waarin 

deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  

Opdracht:    

De opdracht is hetgeen wat is omschreven als uit te voeren werken, te leveren dienst met een te 

realiseren resultaat als oplevering. zoals in de  overeenkomst door AWS Asfaltwerken en opdrachtgever 

overeengekomen. 

Offerte:   

Een aanbieding van AWS Asfaltwerken en/of medewerkers die uit naam van AWS Asfaltwerken acteren 

gericht op het sluiten van een overeenkomst als in art. 5  gedefinieerd.  

AWS Asfaltwerken 

Eenieder in dienst van AWS Asfaltwerken of die middels een aantoonbaar contract werkzaamheden in 

opdracht van AWS Asfaltwerken uitvoert. 

Artikel 2. Toepasselijke voorwaarden  

2.1 Op elke opdracht die AWS Asfaltwerken ontvangt en accepteert, op elke offerte die AWS 

Asfaltwerken aanbiedt en op elke overeenkomst die AWS Asfaltwerken sluit zijn de Algemene 

Voorwaarden voor Levering en Uitvoering  van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid van 

voorwaarden, is en blijft: hetgeen is gesteld in een aangegane overeenkomst c.q. een door AWS 

Asfaltwerken aanvaarde opdracht en de onderhavige Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden van 

toepassing, waarbij de overeenkomst (in geval van tegenstrijdigheid met deze voorwaarden, leidend 

zijn.;   

2.2 Voorwaarden van opdrachtgever gelden enkel voor zover deze niet in strijd zijn met de in art. 2.1 
genoemde voorwaarden. Afwijkingen ten opzichte van de inhoud van de voorwaarden als voorzien in 
art. 2.1 zijn tussen opdrachtgever en AWS Asfaltwerken slechts van kracht indien deze afwijkingen in 
onderlinge overeenstemming tussen opdrachtgever en AWS Asfaltwerken uitdrukkelijk en schriftelijk 
zijn overeengekomen.  
 

Artikel 3. Wetten en voorschriften  

3.1 AWS Asfaltwerken acht iedere opdrachtgever bekend te zijn met alle wet- en regelgeving, alsmede 

bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de opdracht aan, de offerte van en de 

overeenkomst met AWS Asfaltwerken.  

3.2 Opdrachtgever verplicht zich de in art. 3.1 bedoelde zaken in acht te nemen en na te leven 

voorafgaand aan en gedurende de looptijd van de overeenkomst. Wijzigingen in de in art. 3.1 bedoelde 

zaken, welke in werking treden na de datum van eerste offerte c.q. na het sluiten van een 

overeenkomst door AWS Asfaltwerken, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.  

Artikel 4. Offertes 

4.1 Tenzij niet anders vermeld kennen alle offertes van AWS Asfaltwerken een geldigheid van 30 dagen. 

4.2 Offertes van AWS Asfaltwerken zijn geheel vrijblijvend.  

4.3 De offertes van AWS Asfaltwerken zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden als voorzien 

in de op het moment van uitvoering van de opdracht geldende bouw-cao. Indien afwijkende tijden 

gehanteerd dienen te worden, wordt dit expliciet vermeld in de offerte met daarbij de geldende 

tarieven en specificaties. 

 4.4 Offertes van AWS Asfaltwerken zijn onder andere gebaseerd op de volgende kostprijsfactoren: 

lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en hulpstoffen, brandstoffen, belastingen, heffingen en 

dergelijke. Indien na de datum van de offerte, maar voor het sluiten van de overeenkomst één of meer 

van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is AWS Asfaltwerken gerechtigd de in de offerte 

genoemde prijs/prijzen te verhogen.  

4.5 Alle offerten van AWS Asfaltwerken zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft 

verstrekt dan wel heeft doen verstrekken. Indien de door of namens opdrachtgever verstrekte 

gegevens, maten of documenten op enig moment incompleet of onjuist blijken, dan komen alle daaruit 

voortkomende schaden/kosten, hoe ook genaamd, voor rekening van opdrachtgever. Indien deze 

foutief blijken heeft AWS Asfaltwerken bovendien (naar eigen vrije keuze) het recht de werkzaamheden 

direct te staken en gestaakt te houden. Dan wel het recht om haar offerte te allen tijde aan te passen 

op de daadwerkelijke situatie. Indien afwijkingen pas worden geconstateerd ten tijden dat de werken 

worden uitgevoerd zal het meerwerk tegen regulier tarief gefactureerd ten laste van opdrachtgever.  

4.6 Tekeningen, afbeeldingen e.d. van AWS Asfaltwerken c.q. door AWS Asfaltwerken zijn niet bindend, 

met uitzondering wanneer dit uitdrukkelijk is opgenomen, of is toegevoegd aan een door partijen 

ondertekende overeenkomst.  

4.7 Indien de offerte van AWS Asfaltwerken gebaseerd is op aangeleverde tekeningen dient de 

opdrachtgever te allen tijde correcte tekeningen aan te leveren.  

Artikel 5. De overeenkomst  

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat AWS Asfaltwerken een schriftelijk of per 

email ondertekende overeenkomst/ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging van opdrachtgever 

heeft ontvangen, mits ondertekend door een bevoegd rechtspersoon binnen de organisatie van de 

opdrachtgever en indien binnen de gestelde offerte termijn. 

5.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de overeenkomst zal deze overeenkomst niet 

geheel nietig zijn, maar blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht als een op zich zelf staande 

overeenkomst, terwijl partijen zich verplichten de inhoud van de nietige bepalingen in rechtsgeldige 

vorm om te zetten.  

5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren, een verhoging 

ondergaan dan is AWS Asfaltwerken direct gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te 

verhogen, indien de prijsverhoging buiten de invloed van AWS Asfaltwerken plaatsvindt. Indien deze 

verhoging plaatsvindt binnen de invloedssfeer van AWS Asfaltwerken dan heeft AWS Asfaltwerken deze 

bevoegdheid voor het eerst drie maanden nadat de prijsverhoging zich heeft voorgedaan. Indien de 

bedoelde prijsverhoging buiten de invloedssfeer van AWS Asfaltwerken optreedt, heeft AWS 

Asfaltwerken onderhavige bevoegdheid gedurende de volledige periode welke de overeenkomst 

voortduurt.  

Artikel 6. Meerwerk  

6.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle door opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties, 

die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen, alsmede alle door opdrachtgever gewenste wijzigingen 

indien deze voor AWS Asfaltwerken kostenverhogend zijn.  

6.2 AWS Asfaltwerken zal na het ten gehore komen van het meerwerk direct aangeven of men deze 

wenst uit te voeren en tegen welke kosten.   

6.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn dezelfde bepalingen van toepassing als 

zoals van toepassing op/voortvloeien uit de (oorspronkelijke) overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk 

anders overeenkomen.  

6.4 Indien AWS Asfaltwerken niet bereid is meerwerk te verrichten kan het er niet toe leiden, dat de 

oorspronkelijke overeenkomst wordt ontbonden.  

Artikel 7. Levertijd/Opleveringstermijn  

7.1 De uitvoerdatum van de werkzaamheden wordt voorafgaand aan de opdracht door AWS 

Asfaltwerken met de opdrachtgevers afgestemd. Indien de opdrachtgever aan een vastgestelde datum 

vastzit dient deze dat direct bij het aanvragen van de offerte aan te geven. Indien dit pas na het 

verkrijgen van de opdracht aan AWS Asfaltwerken door opdrachtgever wordt aangegeven kan de 

betreffende termijn niet langer gelden als fatale termijn en is dit geen reden voor ontbinding van de 

overeenkomst/opdracht of het door opdrachtgever vorderen van een schadevergoeding/boete (uit 

welke hoofde dan ook). 

7.2 In de offerte geeft AWS Asfaltwerken de verwachte uitvoertijd aan. Deze tijd dient gezien te worden 

als tijd waarin de daadwerkelijke werkzaamheden uitgevoerd worden. Alle voorbereidende zaken (7.3) 

zijn niet meegenomen in deze termijn. 

7.3 Als aanvangsdatum van de levertijd/opleveringstermijn gelden de laatste van de navolgende 

tijdstippen:  

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;   

b. de dag van ontvangst door AWS Asfaltwerken van de voor de uitvoering van de opdracht 

noodzakelijke gegevens, vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van 

het werk vereist zijn;   

c. de dag waarop de voor de aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld;  

d. de dag waarop AWS Asfaltwerken kan beschikken over het terrein of het water waarop of waarin het 

werk moet worden uitgevoerd;   

e. de dag waarop AWS Asfaltwerken  over de benodigde tekeningen en andere gegevens beschikt;  

f.de dag van ontvangst door AWS Asfaltwerken van hetgeen volgens de overeenkomst als 

vooruitbetaling dient te worden voldaan.  

7.4 De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijden van het sluiten van de overeenkomst 

geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door AWS 

Asfaltwerken benodigde zaken. Indien vertraging is ontstaan doordat niet aan één of meer  

voorwaarden is voldaan dan wordt de levertijd/opleveringstermijn naar redelijkheid verlengd.  

7.5 Een eventueel op vertraging gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de 

overschrijding van de levertijd/opleveringstermijn het gevolg is van overmacht, als omschreven in art. 

12, of van een situatie als voorzien in art. 7 

7.6 Onder oplevering wordt verstaan de goedkeuring door opdrachtgever van het werk. Het is aan de 

opdrachtgever zelf of deze op de dag van de uitgevoerde werkzaamheden de locatie bezoekt voor 

dergelijke inspectie. Indien opdrachtgever na opneming van het werk niet binnen acht dagen AWS 

Asfaltwerken schriftelijk in kennis heeft gesteld van de al dan niet goedkeuring van het werk dan wordt 

het werk geacht definitief te zijn goedgekeurd.  

Artikel 8. Risico en Eigendomsovergang van zaken  

 8.1 Risico voor de uitgevoerde werkzaamheden gaat na oplevering over op de opdrachtgever. 

Artikel 9. Uitvoering van de werkzaamheden/verplichtingen van opdrachtgever   

9.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het werk en voor de vrije 

beschikking over het werkterrein door AWS Asfaltwerken bij de aanvang en tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. Indien er naar het oordeel van AWS Asfaltwerken extra voorzieningen nodig zijn voor 

een goede bereikbaarheid of een vrije beschikking van het werk c.q. het werkterrein, komen deze voor 

rekening van opdrachtgever, indien niet nadrukkelijk anders overeengekomen is. 

9.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat AWS Asfaltwerken haar materialen en 

gereedschappen op of binnen een afstand van 10 meter van de verwerkingsplaats kan lossen, opstellen 

en gebruiken, tenzij anders overeengekomen. 

9.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door hem ter beschikking te stellen kranen, liften en 

overig hulpmaterieel voldoen aan de daarvoor geldende eisen, indien zo overeengekomen regelt AWS 

Asfaltwerken deze zelf en is AWS Asfaltwerken derhalve verantwoordelijk voor de afstemming met haar 

leveranciers. 

9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen aan gereed gekomen werken, veroorzaakt door 

hemzelf of personen voor wie hij verantwoordelijk, aansprakelijk is en/of derden.  

 9.5 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat AWS Asfaltwerken tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden geen hinder ondervindt van werkzaamheden die worden uitgevoerd door  

opdrachtgever, diens personeel, personen waar hij verantwoordelijk voor is en/of derden.  

9.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen rondom de werken. Indien deze 

in de optiek van AWS Asfaltwerken onvoldoende zijn (uitgevoerd) dienen alsnog passende 

veiligheidsmaatregelen te worden genomen. Het staat AWS vrij haar werkzaamheden te staken en 

gestaakt te houden, zolang in de optiek van AWS onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. 

Indien een en ander tot gevolg heeft dat termijnen verstrijken is dit geen reden voor ontbinding van de 

overeenkomst/opdracht of het door opdrachtgever vorderen van een schadevergoeding/boete (uit 

welke hoofde dan ook). 

9.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen en naleven van alle zaken rondom 

vergunningen. 



 

 

Artikel 10. Extra kosten  

Als extra kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht:  

Kosten van vergeefse reizen en vergeefse manuren, doordat bij aankomst op locatie de 

werkzaamheden door toedracht (of in gebreken blijven) van opdrachtgever niet uitgevoerd konden 

worden op de overeengekomen datum en kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege 

opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of incompleet blijken te zijn. 

Artikel 11. Betalingen  

11.1 Indien niet anders is overeengekomen in de overeenkomst hanteert AWS Asfaltwerken een 

betalingstermijn van 30 dagen.  

11.2 Bij een niet tijdige algehele betaling van de factuurbedragen heeft AWS Asfaltwerken zonder enige 

ingebrekestelling het recht opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag 

rente in rekening te brengen naar een (rente)percentage van 2% per maand.  

11.3 Wanneer AWS Asfaltwerken het nodig acht anderen de vorderingen te laten innen, heeft AWS 

Asfaltwerken het recht om alle kosten op de opdrachtgever te verhalen.  

11.4 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening gedaan te worden op het door AWS 

Asfaltwerken vergeven rekeningnummer. 

Artikel 12. Overmacht  

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil of het toedoen van AWS 

Asfaltwerken, die van dien aard is dat gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst 

redelijkerwijs niet van AWS Asfaltwerken kan worden verlangd. Onder overmacht wordt onder meer 

verstaan:   

Te slechte weersomstandigheden om het werk binnen de gehanteerde kwaliteitseisen uit te voeren, 

gebrek aan grondstoffen door externe invloeden, storingen in het productieproces die niet door schuld 

of onachtzaamheid aan de kant van AWS Asfaltwerken zijn ontstaan, werkstaking, of andere 

economische / politieke omstandigheden waardoor aannemelijk geacht kan worden dat 

werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden.  

Artikel 13. Garantie en Reclamering  

13.1 Vanaf de datum van oplevering, verleent AWS Asfaltwerken met inachtneming van de beperkingen 

als in deze voorwaarden geformuleerd, aan opdrachtgever een garantie van 1 jaar voor de door AWS 

Asfaltwerken gedane leveranties c.q. uitgevoerde werkzaamheden, met dien verstande dat uitsluitend 

gebreken, welke bij normaal gebruik aan de dag treden en welke aan AWS Asfaltwerken kunnen worden 

toegeschreven, als zijnde ondeugdelijk door AWS Asfaltwerken verrichte werkzaamheden dan wel 

gebruik door AWS Asfaltwerken van ondeugdelijke materialen. Indien  door AWS Asfaltwerken garantie 

wordt verleend, zal het werk kosteloos worden hersteld. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt 

op andere of vervolgschade (zie artikel 15 en 16 van deze voorwaarden). 

Aanspraken op garantie gelden niet:  

a. indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan 

bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;  

b. indien zonder schriftelijke toestemming van AWS Asfaltwerken door derden reparaties of 

werkzaamheden aan het werk zijn verricht; 

c. indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden 

of is gebruikt en/of onderhouden;  

d. indien de door opdrachtgever geclaimde bedragen de garanties die AWS Asfaltwerken van haar 

leveranciers en/of onderaannemers heeft ontvangen, een en ander met betrekking tot de levering van 

zaken die AWS Asfaltwerken van derden heeft, te boven gaan. De hoogten van de garanties van AWS 

Asfaltwerken zullen het bedrag van de garanties die AWS Asfaltwerken worden verleend door 

leveranciers, onderaannemers en/of derden niet te boven gaan;  

e. ter zake van fouten in het ontwerp van de constructie indien het ontwerp door opdrachtgever en/of 

derden is gemaakt.  

f. indien de werkzaamheden eerder (weer) in gebruik worden genomen dan het oplevermoment. 

g. indien schades zijn ontstaan door toedoen van derden, bijvoorbeeld andere partijen werkzaam op 

het betreffende project 

h. indien de omgevingsfactoren, waar AWS Asfaltwerken geen invloed op heeft, parten spelen op het 

uitgevoerde werk (denk aan verzakkingen, wortels en  temperaturen) 

13.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem 

uit de met AWS Asfaltwerken gesloten overeenkomst voortvloeit en van invloed is op de garantie, is 

AWS Asfaltwerken niet tot enige garantie ‘hoe ook genaamd’ gehouden.  

13.3 Een beroep op het niet nakomen door AWS Asfaltwerken van garantieverplichtingen ontslaat 

opdrachtgever niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige overige met AWS 

Asfaltwerken gesloten overeenkomst.  

Artikel 14. Klachten  

14.1 Klachten of ontevredenheden over het opgeleverde resultaat kan opdrachtgever tot 8 dagen na de 

laatste werkdag op locatie door AWS Asfaltwerken schriftelijk melden aan AWS Asfaltwerken 

14.2 Klachten, niet gaande over de oplevering moeten terstond, doch uiterlijk drie maanden na de 

oplevering, schriftelijk en met een duidelijke en inhoudelijke omschrijving worden ingediend bij AWS 

Asfaltwerken.  

14.3 Klachten die een gevolg zijn van omgevingsfactoren waar AWS Asfaltwerken geen invloed op heeft 

worden niet in behandeling genomen. 

14.4 Klachten ontheffen opdrachtgever niet van betalingsverplichtingen. Indien een klacht gegrond 

blijkt leidt deze tot herstel of een vermindering van de aanneemsom (indien gezamenlijk 

overeengekomen).  

14.5 Bij verbetering zijn geringe hoogteverschillen in het verhardingsvlak aanvaardbaar  

14.6 Ook kleine, maar acceptabele kleur en materiaalverschillen zijn aanvaardbaard indien dit de 

technische kwaliteit van de werkzaamheden niet verlaagd.  

Artikel 15. Aansprakelijkheid  

Inzake de eventuele aansprakelijkheid van AWS Asfaltwerken geldt het navolgende:   

a. De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening schade aan het werk tenzij deze schade niet door 

hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, 

onverminderd het overigens in de algemene voorwaarden bepaalde. 

b. AWS Asfaltwerken is enkel aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade aan personen 

en andere zaken dan het werk, voor zover deze schade is veroorzaakt door de uitvoering van het werk 

en het gevolg is van schuld van AWS Asfaltwerken of van de door hem ingeschakelde hulppersonen, 

maar enkel indien en voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van AWS Asfaltwerken 

wordt gedekt. 

c. De beide voorgaande artikelen gelden op overeenkomstige wijze, indien de opdrachtnemer 

werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting ingevolge deze algemene 

voorwaarden. 

Omvang van de schadevergoeding 

d. Indien AWS Asfaltwerken verantwoordelijk gehouden kan worden voor de schade die de 

opdrachtgever lijdt, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het 

eigen risico van zijn verzekering en de door de verzekering gedane uitkering. 

e. Voor andere dan de in de voorgaande artikelen bedoelde schade die de opdrachtgever mocht lijden, 

is AWS Asfaltwerken nimmer aansprakelijk, waaronder nadrukkelijk begrepen indirecte schade, 

bedrijfsschade waaronder stagnatieschade en gederfde winst 

f. De in de voorgaande artikelen opgenomen beperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is 

van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende of ondergeschikten. 

g. 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. 

Artikel 16. Schadeloosstelling  

Opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van AWS Asfaltwerken  voor alle kosten, schaden of 

interesten, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke 

door derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen AWS Asfaltwerken worden 

ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep 

in vrijwaring door AWS Asfaltwerken .   

Artikel 17. Opschorting en Ontbinding   

17.1 AWS Asfaltwerken behoudt zich het recht voor om de opdracht geheel of voor het nog niet 

uitgevoerde gedeelte op te schorten, indien:  

a. het faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever is/wordt aangevraagd;   

b. opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover aan een ander 

overdraagt, tenzij de overdragende partij schriftelijk aannemelijk maakt, dat de uitvoering van deze 

overeenkomst geen nadeel daarvan ondervindt;  

c. opdrachtgever zijn aan AWS Asfaltwerken verstrekte opdracht intrekt op grond van overmacht;   

d. binnen het bedrijf van AWS Asfaltwerken stakingen plaatsvinden, welke stakingen onderdeel 

uitmaken van acties in de bedrijfstak, waarin AWS Asfaltwerken  werkzaam is;   

e. zich aan de zijde van AWS Asfaltwerken een geval van overmacht, als voorzien in art. 12, voordoet.   

17.2 Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling dienaangaande van AWS Asfaltwerken  

aan opdrachtgever.   

17.3 In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is 

verricht en aanvaard en eventueel met verrekening van hetgeen AWS Asfaltwerken toekomt als 

schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming door opdrachtgever.  

17.4 Onverminderd het recht tot ontbinding kan AWS Asfaltwerken, in geval opdrachtgever tekortschiet 

in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen en deze niet nakoming aan opdrachtgever is te 

verwijten, direct zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, 

aanspraak maken op vergoeding van geleden en te lijden schade. Een aan opdrachtgever betekende 

ingebrekestelling is slechts dan vereist voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding voor AWS 

Asfaltwerken  indien voor AWS Asfaltwerken  aannemelijk is dat opdrachtgever binnen redelijke termijn 

alsnog volledig kan nakomen.    

17.5 Indien een opschorting als voorzien in art. 17.1.d drie maanden heeft voortgeduurd dan heeft AWS 

Asfaltwerken het recht opdrachtgever schriftelijk en onder deugdelijke vermelding van de hier 

voorziene redenen te verzoeken de overeenkomst, als voorzien in deze Algemene Voorwaarden, te 

ontbinden. Opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen, een en ander binnen zeven kalenderdagen 

na datum van het aldus gedane schriftelijke verzoek.  

Artikel 18. Privacy 

18.1 In de opgestelde privacy verklaring verklaart AWS Asfaltwerken hoe hiermee wordt omgegaan. 

Door het aangaan van een samenwerking accepteert opdrachtgever deze eveneens.  

18.2 AWS Asfaltwerken heeft het recht fotomateriaal van uitgevoerde projecten te verzamelen en deze 

voor commerciële doeleinden in te zitten. Dit in overeenstemming met de geldende wetgeving en 

regelgeving hieromtrent. 

Artikel 19. Forum- en rechtskeuze 

19.1  Op alle tussen AWS Asfaltwerken en opdrachtgever gesloten overeenkomsten en geschillen, kort 

gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene 

voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, is Nederlands recht van 

toepassing. 

19.2 Elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal met uitsluiting van iedere andere rechter 

worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter van het arrondissement Oost-Brabant. 

19.3 AWS Asfaltwerken blijft evenwel gerechtigd harerzijds een vordering aanhangig te maken bij de 

rechter die bevoegd zou zijn tijdens de wet. 

 


