ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
De comparant verklaarde, handelend als gemeld, bij deze te willen overgaan tot de vaststelling van de
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van voornoemde vennootschap onder firma: Firma J. Bos en
Zonen, voor de handel in- en de levering van zand, grind en andere soortgelijke materialen, luidende als
volgt:
ALGEMENE LEVERINGS– EN BETALINGSVOORWAARDEN
Begripsbepalingen
In deze algemene leveringsvoorwaarden- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: de AV) wordt
verstaan onder:
leverancier:
de gebruiker van de AV;
wederpartij:
degene op wiens verzoek door de leverancier een offerte is uitgebracht en die door ondertekening van een
geschrift of op andere wijze de gelding van de AV heeft aanvaard;
offerte:
een door de leverancier aan de wederpartij gedaan aanbod tot levering van zaken en/of tot het verrichten
van werkzaamheden;
order:
de overeenkomst welke tot stand komt door acceptatie door de wederpartij van de offerte.
schriftelijk:
onder schriftelijk is mede begrepen een faxbericht dan wel een e-mail bericht met leesbevestiging.
Toepasselijkheid
Artikel 1
1. Alle offertes worden gedaan onder toepasselijk verklaring van de AV, toepasselijk derhalve zowel op de
offerte, de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen order. De AV zijn ook van toepassing op
toekomstige en/of vervolgovereenkomsten tussen leverancier en wederpartij. Alle offertes zijn vrijblijvend
tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel vermelden.
2. Tenzij de offerte anders vermeld, wordt elke offerte gedurende zes weken gestand gedaan, na verloop
van welke termijn de offerte vervalt. Een offerte geldt eerst als uitgebracht indien zij schriftelijk is gedaan.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle prijzen exclusief omzetbelasting.
3. De order komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod schriftelijk is vastgelegd; acceptatie zonder
meer houdt in het zich verenigen met de AV door de wederpartij.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht,
komt in afwijking van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde de order pas tot stand, indien de
leverancier aan de wederpartij schriftelijk bevestigd heeft met deze afwijkingen van de offerte in te
stemmen.
5. Indien één of meer bepalingen uit de tussen de leverancier en wederpartij gesloten overeenkomsten niet
of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats
van de eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het
door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Wijzigingen
Artikel 2
1. Afwijkingen van de AV zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de leverancier en de
wederpartij zijn overeengekomen. Een dergelijke aanvaarding brengt niet met zich mee dat die afwijkingen
ook op andere overeenkomsten met de wederpartij van toepassing (zullen) zijn. Eventuele eigen algemene
voorwaarden van de wederpartij, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen en zijn niet bindend.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende
wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de prijs is een geschil tussen partijen
aanwezig, waarop het bepaalde in artikel 14 van de AV van toepassing is.
4. Indien tussen het tijdstip van het uitbrengen van de offerte en de aflevering van de zaken of beëindiging
van de werkzaamheden de prijzen zijn verhoogd, zullen deze prijsverhogingen geheel worden
doorberekend in de door de wederpartij te betalen prijs, doch uitsluitend indien en voor zover de
betreffende wijziging het resultaat is van een verhoging van één of meer van de kostprijs bepalende
elementen van die zaken en/of werkzaamheden, ongeacht de oorzaak van die verhoging.
5. Het in lid 4 van dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de wederpartij een natuurlijk persoon is,
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de in lid 4 van dit artikel bedoelde periode
minder dan drie maanden bedraagt, tenzij de bevoegdheid tot een prijsverhoging voortvloeit uit de wet.
6. De leverancier is gehouden iedere wijziging als bedoeld in lid 4 van dit artikel onverwijld aan de
wederpartij mede te delen.
Annulering
Artikel 3
De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van
de overeenkomst is begonnen, mits schriftelijk gedaan en mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane
schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier gederfde winst en in elk geval
de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.
Kwaliteit en omschrijving
Artikel 4
1. De leverancier verbindt zich jegens de wederpartij om hem de zaken te leveren overeenkomstig de
omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
2. De leverancier verbindt zich jegens de wederpartij hem zaken te leveren welke in alle opzichten gelijk
zijn aan eventuele monsters, welke door de leverancier en/of de wederpartij ter beschikking zijn gesteld of
verstrekt, tenzij het monster slechts bij wijze van aanduiding werd verstrekt, zonder dat de zaken daaraan
behoefden te beantwoorden.
3. Tenzij het tegendeel schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, staat de leverancier er niet voor in,
dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, zelfs niet
indien dit doel aan de leverancier kenbaar is gemaakt. Het vorenstaande is niet van toepassing indien het
een overeenkomst met een consument als bedoeld in artikel 5 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek betreft.
Vloerenzand
Artikel 5
1. Bij een bestelling van vloerenzand, dient de wederpartij duidelijk te vermelden voor welke soort vloeren
het zand zal worden gebruikt.
2. Alvorens geleverd vloerenzand door de wederpartij kan worden gebruikt, dient dit zand door- of in
opdracht van de wederpartij te worden gekeurd. De uitkomst van bedoelde keuring dient schriftelijk aan de
leverancier te worden medegedeeld.
3. Indien het vloerenzand wordt afgekeurd zal de leverancier het geleverde kosteloos afvoeren.
4. Indien het vloerenzand door de wederpartij wordt gebruikt zal het hierna in artikel 12 lid 2 van de AV
bepaalde onverminderd van toepassing zijn.
Wijze en tijdstip van leveren
Artikel 6
1. Leveringen kunnen geschieden “af bedrijf”, “franco voor de wal”, “franco op de wal” en “franco werk”,
al naar gelang in de overeenkomst is bepaald.
2. “Af bedrijf”
Onder levering “af bedrijf” wordt verstaan de levering van producten vanaf het winwerktuig, de
verladinginstallatie, het opslagterrein of het depot van de leverancier of een andere door de leverancier aan
te wijzen locatie. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het af te leveren product in het
laadruim valt van het daartoe door of namens de wederpartij ter belading aangeboden transportmiddel of,
indien dat eerder is, het moment waarop de wederpartij de levering heeft aanvaard of geacht wordt de
levering te hebben aanvaard. De leverancier bepaalt de volgorde en tijdstippen van levering en belading.

3. “Franco voor de wal”
Onder levering “franco voor de wal” wordt verstaan de levering van producten per schip van of vanwege de
leverancier vóór een loswal. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de wederpartij begint met
het lossen van de producten –voor de loswal- vanuit het laadruim van het schip van de leverancier dan wel,
indien dat eerder is, op het moment dat de wederpartij de levering heeft aanvaard of geacht moet worden de
levering te hebben aanvaard.
4. “Franco op de wal”
Onder levering “franco op de wal” wordt verstaan levering van producten per schip van of vanwege de
leverancier op een loswal. Als tijdstip van levering “franco op de wal” geldt het moment waarop de
leverancier de producten op de loswal heeft gelost of, indien dat eerder is, op het moment dat de
wederpartij de levering heeft aanvaard of geacht moet worden de levering te hebben aanvaard.
5. “Franco werk”
Onder levering “franco werk” wordt verstaan de levering van producten op de met de wederpartij
overeengekomen en door de wederpartij aangewezen plaats van lossing, anders dan “af bedrijf”, “voor de
wal” of “op de wal”. Als tijdstip van levering “franco werk” geldt het moment waarop de leverancier de
producten heeft gelost of, indien dat eerder is, op het moment dat de wederpartij de levering heeft aanvaard
of geacht moet worden de levering te hebben aanvaard.
Artikel 6a
1. De leverancier zal de zaken leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het eind van de leveringstermijn
dat respectievelijk welke bepaald is in de offerte. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt
deze aan op de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen.
2. De leveringstermijn wordt door de leverancier gegarandeerd, tenzij er zaken geleverd moeten worden,
welke de leverancier niet in voorraad heeft. Hiervan zal in de offerte melding worden gemaakt.
3. Indien een levering geschiedt op afroep, is de wederpartij gehouden de zaken zo tijdig af te roepen dat de
zaken op de overeengekomen tijd langs de gebruikelijke route en op de gebruikelijke wijze van vervoer op
de overeengekomen plaats van levering kunnen zijn.
4. Indien de plaats van levering niet bereikbaar is, heeft de leverancier aan zijn verplichting tot levering
voldaan door de zaken te leveren zo dicht mogelijk bij de overeengekomen plaats van aflevering.
Overmacht
Artikel 7
1. De in artikel 6a bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de
leverancier door een hem niet toe te rekenen tekortkoming (hierna ook te noemen: overmacht) is verhinderd
aan zijn verplichtingen te voldoen. De leverancier is verplicht de wederpartij onverwijld ervan in kennis te
stellen dat een toestand van overmacht is ingetreden.
2. Van overmacht aan de zijde van de leverancier is sprake, indien de leverancier na het sluiten van de
overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding
daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, boycot, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, gebrek aan brandstof, niet- levering van noodzakelijke materialen door derden,
veranderingen in de weersgesteldheid van een zodanige aard dat de zaken niet op de overeengekomen tijd
langs de gebruikelijke route en op de gebruikelijke wijze van vervoer op de overeengekomen plaats van
aflevering kunnen zijn en voorts alle overige omstandigheden buiten de schuld van de leverancier ontstaan,
die noch krachtens de wet, noch krachtens de overeenkomst of in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komen.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee weken vertraagd wordt, zijn zowel de leverancier als
de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft de leverancier slechts recht op
vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Vorenbedoelde ontbinding kan geschieden óf direct na het
verstrijken van bedoelde termijn óf op het tijdstip dan wel op het tijdstip dat vaststaat dat de vertraging in
de levering ten minste twee weken zal duren.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij
de bevoegdheid, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee weken vertraagd wordt, om
hetzij het reeds geleverde gedeelte van de zaken te behouden en de daarover verschuldigde prijs te
voldoen,
-

hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting hetgeen
hem reeds geleverd was aan de leverancier terug te leveren voor rekening en risico van de wederpartij,
indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken door de wederpartij
niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet leveren van de resterende zaken.
Risico
Artikel 8
Het risico met betrekking tot de geleverde zaken gaat op de wederpartij over op het moment van aflevering
van die zaken.
Inspectie, controle en keuring.
Artikel 9
1. Bij levering per schip “af bedrijf”, “franco werk”, “franco voor de wal” en “franco op de wal” is de
wederpartij gerechtigd om vóórdat het geleverde vanuit het schip wordt gelost het geleverde op
hoedanigheid te keuren. In geval van levering:
“af bedrijf” dient deze keuring alsmede het reclameren ter zake eventueel bij deze keuring geconstateerde
gebreken te geschieden binnen één werkdag na aankomst van het schip van de wederpartij voor de loswal;
“franco voor de wal”, “franco op de wal” en “franco werk” dient deze controle en keuring te worden
uitgevoerd in het schip van de wederpartij en derhalve vóór de lossing van de producten. Deze keuring en
het reclameren ter zake van eventueel bij deze keuring geconstateerde gebreken dienen voorts uiterlijk te
geschieden:
indien het aankomsttijdstip van het schip op de plaats van bestemming is gelegen voor 12.00 uur, uiterlijk
op dezelfde werkdag;
indien het aankomsttijdstip van het schip op de plaats van bestemming is gelegen na 12.00 uur, uiterlijk
voor 12.00 uur van de daarop volgende werkdag.
2. Bij levering in vrachtauto’s “af bedrijf” is de wederpartij gerechtigd voor het moment dat de vrachtauto
het opslagterrein van de leverancier heeft verlaten en voor het moment dat de laadbon of soortgelijk
document door de chauffeur is getekend, het geleverde op hoedanigheid te inspecteren en ter zake
eventueel bij deze inspectie geconstateerde gebreken re reclameren. Gedurende één werkdag na dat
moment is de wederpartij nog gerechtigd te reclameren indien uit een door de wederpartij gedurende die
werkdag uitgevoerde keuring in de producten gebreken worden geconstateerd die bij de in de vorige zin
bedoelde inspectie redelijkerwijs niet hebben kunnen blijken.
3. Bij levering per vrachtauto “franco werk” dienen de in dit artikel genoemde inspectie en keuring alsmede
een eventuele herkeuring te worden uitgevoerd vóórdat vermenging van de geleverde producten met
materiaal van andere herkomst of samenstelling of verwerking van de producten heeft plaatsgevonden. De
inspectie en het reclameren dienen te geschieden terstond na lossing terwijl de keuring en de reclamering
naar aanleiding van de keuring dienen te geschieden binnen één werkdag na het tijdstip van lossing.
4. Indien bij een keuring als hierna vermeld door de wederpartij een gebrek wordt vastgesteld zal het
geleverde in overleg met de wederpartij door een controleur van de leverancier worden gecontroleerd.
Indien de controleur de bezwaren van de wederpartij gegrond acht is de leverancier gerechtigd:
de overeenkomst te ontbinden waarna het geleverde ter vrije beschikking van de leverancier staat en deze
gehouden is aan de wederpartij een schadevergoeding te betalen die beperkt blijft tot de door de wederpartij
tevergeefs gemaakte vrachtkosten;
dat deel van het geleverde ten aanzien waarvan de bezwaren gegrond werden geacht vervangen door
producten die wel voldoen aan de overeengekomen hoedanigheid;
de koopprijs voor het geleverde verminderen overeenkomstig dat deel van het geleverde met betrekking tot
welk de bezwaren gegrond werden geacht. De leverancier is tot geen enkele andere of verdergaande

verplichting en/of schadevergoeding gehouden. Indien de controleur van oordeel is dat de bezwaren van de
wederpartij ongegrond zijn en de wederpartij zich niet met dit oordeel kan verenigen zullen partijen
tezamen overgaan tot aanwijzing van een erkend keuringsinstituut dat tot herkeuring van het geleverde zal
overgaan. Indien partijen niet binnen vier en twintig uur nadat de wederpartij te kennen heeft gegeven zich
niet met het oordeel van de controleur te kunnen verenigen tot de aanwijzing van een erkend
keuringsinstituut zijn overgegaan zal aanwijzing geschieden door de meest gerede partij. De beslissing van
het keuringsinstituut ter zake de hoedanigheid van het geleverde is voor beide partijen bindend. Het
keuringsbedrijf kan in zijn beslissing bepalen voor wiens rekening de kosten van de herkeuring komen.
5. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien:
de wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in de leden 1 tot en met 3
van dit artikel tijdig te doen;
de wederpartij het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen, heeft verwerkt, aan derden
geleverd, tenzij de wederpartij het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel in acht heeft genomen.
6. Indien de in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bedoelde termijnen naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid ook voor een zorgvuldige wederpartij als onaanvaardbaar kort moeten worden beschouwd,
zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het
in kennis stellen van de leverancier voor de wederpartij redelijkerwijze mogelijk is.
Betalingstermijn; eigendomsvoorbehoud
Artikel 10
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst
verschuldigde bedragen te betalen binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting of
verrekening te kunnen beroepen. Een eventueel berekende kredietbeperking mag uitsluitend bij betaling
binnen tien dagen worden afgetrokken. Bij niet-tijdige betaling als hiervoor bedoeld is de wederpartij in
verzuim zonder dat een ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
2. Indien dit in de offerte is bepaald, alsmede bij het in verzuim zijn van de wederpartij, is de wederpartij
gehouden op eerste verzoek en ten genoegen van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van
de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen.
3. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging
in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de
wettelijke rente verschuldigd.
4. Bij niet-tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld is de wederpartij, naast het verschuldigde
bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige voldoening van zowel
buitengerechtelijke als gerechtelijk incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,
deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste vijftien
procent (15%) van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van vijftig euro (€ 50,--).
5. Indien de wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens de leverancier kan voldoen, stelt de
moedermaatschappij van de wederpartij zich als borg en hoofdelijk mededebiteur voor al hetgeen uit
hoofde van de overeenkomst te vorderen is dan wel welke in de toekomst zal ontstaan, inclusief eventuele
invorderings- en proceskosten. Tegen een door de leverancier jegens de wederpartij verkregen executoriale
titel of tegen erkenning van de schuld door de wederpartij, zal door de moedermaatschappij (borgstelling)
geen tegenbewijs geleverd kunnen worden.
6. Bij niet-tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de leverancier bevoegd:
a. de nakoming door hem van alle verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten
overeenkomst(en) op te schorten totdat volledige voldoening van alle opeisbare vorderingen van de
leverancier op de wederpartij door de leverancier ontvangen is;
en/of
b. vooruitbetaling of contante betaling door de wederpartij te verlangen. Het bepaalde in dit lid laat onverlet
alle overige rechten die de leverancier heeft uit hoofde van het verzuim van de wederpartij.
Artikel 11
Iedere levering van zaken door de leverancier aan de wederpartij geschiedt onder voorbehoud van de
eigendom daarvan totdat de wederpartij al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de
overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

Aansprakelijkheid
Artikel 12
1. De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met de wederpartij is beperkt
tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de
overeengekomen prijs, zulks met dien verstande dat dit nimmer meer kan bedragen dan vijfmaal de
waarde van het geleverde.
2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de
wederpartij de zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft verwerkt, aan derden heeft geleverd,
heeft doen verwerken of aan derden heeft doen leveren.
3. Voor zover indirecte schade is ontstaan, door welke oorzaak dan ook, daaronder begrepen vertraging in
de levering van de verkochte zaken, is het bepaalde in lid 1 van dit artikel mutatis mutandis van toepassing.
4. Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de
wederpartij casu quo de AV niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de
wederpartij hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient
te voldoen.
Ontbinding
Artikel 13
1. De leverancier heeft het recht de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring te ontbinden
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder
curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
2. Door de ontbinding als hiervoor bedoeld worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar.
3. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van de leverancier de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.
Geschillen en toepasselijk recht
Artikel 14
1. Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen de leverancier en de wederpartij of uit nadere
overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, bij wege
van bindend advies, worden beslecht overeenkomstig het arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage
Instituut.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één van de partijen zulks verklaart.
3. Door deze arbitrageclausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor
spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de President van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding
en om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in
stand te houden.
4. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een
bedrijf, heeft deze, in het geval de leverancier zich schriftelijk op het in dit artikel bepaalde beroept,
gedurende een periode van één maand het recht te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens
de wet bevoegde rechter.
toepasselijk recht
5. Op alle overeenkomsten tussen de leverancier en de wederpartij in de zin van de AV is het Nederlands
recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen voor zover deze geen
dwingend recht.
Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen
Artikel 15
In het geval de bij deze akte vastgestelde algemene voorwaarden in een specifiek geval of voor een
bepaalde situatie niet in de behoefte voorzien, zullen voor dat geval respectievelijk die situatie de
Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen gelden,
welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam op negen en twintig juni tweeduizend negen onder
nummer 54/2009.

