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Artikel 1: Toepasselijkheid en definities 

 

1.1 In deze zakelijke algemene verkoop-, 

leverings- en betalingsvoorwaarden 

(‘Voorwaarden’) wordt verstaan onder: 

BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek; 

Dagen: kalenderdag(en); 

Derden: andere partijen dan Smals Dredging; 

Diensten: alle diensten die door Smals 

Dredging worden geleverd; 

Documentatie: de door Smals Dredging ter 

zake van de Producten en/of Diensten 

verstrekte documentatie; 

Opdrachtgever: elke natuurlijke persoon 

en/of rechtspersoon met wie Smals Dredging 

onderhandelt over de totstandkoming van een 

Overeenkomst ten aanzien van een Product 

en/of Dienst en/of een Overeenkomst ten 

aanzien van een Product en/of Dienst sluit of 

heeft gesloten; 

Overeenkomst: een overeenkomst tussen 

Smals Dredging en Opdrachtgever op grond 

waarvan Smals Dredging de Producten en/of 

Diensten levert op grond van welke titel dan 

ook; 

Product: alle zaken die door Smals Dredging 

worden geleverd; 

Schriftelijk: per brief of per e-mail; 

Smals Dredging: de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid Smals 

Dredging B.V., opgericht naar Nederlands 

recht, gevestigd te Cuijk en ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder nummer 

08124001 en/of de vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid (“Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung“) Smals Dredging 

GmbH, opgericht naar Duits recht en 

gevestigd te (49846) Hoogstede, 

Bondsrepubliek Duitsland aan de Kallerstraße 

2a en/of de besloten vennootschap  (“private  

limited  company”) Smals Dregding UK Ltd. 

opgericht naar Brits recht en gevestigd (SP1 

2LZ) Salisbury, Wiltshire, United Kingdom 

aan de Crown Chambers, Bridge Street. 

Indien hierboven aan woorden in de 

meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis 

wordt toegekend, wordt daaronder mede de 

enkelvoudvorm begrepen en vice versa. 
 

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op 

alle offertes en opdrachtbevestigingen van 

opdrachten en (onderhandelingen over) 

Overeenkomsten, waarbij Smals Dredging als 

opdrachtnemer, onderaannemer, verkoper 

en/of leverancier van een Product en/of 

Dienst, in het bijzonder als uitvoerder van 

waterbouwkundige- en 

baggerwerkzaamheden in de ruimste zin van 

het woord, optreedt. In geval van strijdigheid 

tussen de Overeenkomst en deze 

Voorwaarden, prevaleert de Overeenkomst 

boven deze Voorwaarden. 

 

1.3 Afspraken of regelingen die van deze 

Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien 

deze Schriftelijk met Smals Dredging zijn 

overeengekomen dan wel Schriftelijk door 

een daartoe bevoegd persoon van Smals 

Dredging zijn bevestigd, en laten voor het 

overige deze Voorwaarden volledig in stand. 

 

1.4 Toepasselijkheid van de door Opdrachtgever 

gehanteerde Voorwaarden wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

 

1.5 In geval van nietigheid, vernietiging of 

anderszins niet van toepassing zijn van (een 

gedeelte van) één of meerdere bepaling(en) 

van de Voorwaarden blijven de overige 

bepalingen onverkort van toepassing. In 

voorkomende gevallen wordt er zoveel 

mogelijk gehandeld in lijn met de nietige, 

vernietigde of niet van toepassing zijnde 

bepaling. Partijen treden in zo’n geval zo 

spoedig mogelijk in overleg teneinde in de 

ontstane leemte te voorzien. 

 

1.6 Smals Dredging is gerechtigd eenzijdig 

wijzigingen in deze Voorwaarden aan te 

brengen. Indien Smals Dredging van deze 

wijzigingsbevoegdheid gebruik maakt, gelden 

de gewijzigde Voorwaarden nadat de 

gewijzigde Voorwaarden door Smals 

Dredging aan Opdrachtgever zijn 

toegezonden. 

 

Artikel 2: Offertes en totstandkoming overeenkomst 

 

2.1 Alle offertes van Smals Dredging  

- zijn slechts gericht tot Opdrachtgever; 

- mogen niet worden verspreid; 

- gelden als één geheel; 

- kunnen niet gedeeltelijk worden 

geaccepteerd; 

- zijn geheel vrijblijvend; en 

- kunnen altijd worden herroepen. 
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2.2 Offertes van Smals Dredging zijn steeds 

maximaal vijfenveertig (45) Dagen geldig, 

tenzij anders is overeengekomen. 

 

2.3 Offertes zijn gebaseerd op de gegevens die 

Opdrachtgever aan Smals Dredging verstrekt. 

Opdrachtgever zal onder meer, maar niet 

uitsluitend, tekeningen en overige gegevens 

zoals (informatie over) grondgesteldheid, 

ligging, kabels, buizen, leidingen en zinkers 

aan Smals Dredging verstrekken. 

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de 

tijdigheid, de volledigheid en de 

betrouwbaarheid van de door hem aan Smals 

Dredging verstrekte gegevens en informatie. 

Indien deze gegevens op enig moment 

incompleet of onjuist blijken te zijn, is Smals 

Dredging gerechtigd de Overeenkomst te 

ontbinden dan wel eenzijdig prijswijzigingen 

ten aanzien van een Product en/of Dienst 

door te voeren en komen alle daaruit 

voortvloeiende kosten en schadeposten voor 

rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever 

vrijwaart Smals Dredging tegen alle 

aanspraken van Derden die direct of indirect 

verband houden met de incomplete of onjuist 

verstrekte gegevens en Opdrachtgever zal 

Smals Dredging alle schade vergoeden die 

Smals Dredging lijdt als gevolg van dergelijke 

aanspraken. 

 

2.4 Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt 

aangegaan, komt deze tot stand op de Dag 

dat Smals Dredging de Overeenkomst 

ondertekent, dan wel op de Dag dat Smals 

Dredging de Schriftelijke opdrachtbevestiging 

aan Opdrachtgever verzendt. In dit laatste 

geval heeft de Schriftelijke 

opdrachtbevestiging van Smals Dredging te 

gelden als een correcte en complete 

weergave van de Overeenkomst die tussen 

Smals Dredging en Opdrachtgever is 

gesloten. 

 

2.5 Bij gebreke van een Schriftelijke 

opdrachtbevestiging van Smals Dredging 

geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op 

het moment dat Smals Dredging met de 

uitvoering daarvan, zoals bedoeld in artikel 

5.2 van deze Voorwaarden, een begin maakt. 

De offerte van Smals Dredging zal in dat geval 

beschouwd worden als de order van 

Opdrachtgever en als de correcte weergave 

van de Overeenkomst tussen Smals Dredging 

en Opdrachtgever. 

2.6 Eventuele later gemaakte aanvullende 

afspraken of aangebrachte wijzigingen binden 

Smals Dredging slechts, indien deze door 

Smals Dredging Schriftelijk binnen veertien 

(14) Dagen zijn bevestigd en Opdrachtgever 

vervolgens niet binnen drie (3) Dagen na deze 

bevestiging Schriftelijk protest heeft 

aangetekend.  

 

2.7 Als Opdrachtgever een offerte van Smals 

Dredging niet aanvaardt, heeft Smals 

Dredging de mogelijkheid om daarmee 

gemoeide kosten bij Opdrachtgever in 

rekening te brengen. Smals Dredging zal 

enkel van deze mogelijkheid gebruikmaken 

indien Smals Dredging aantoonbare kosten 

heeft moeten maken voor het uitbrengen van 

de offerte. Als Smals Dredging van deze 

mogelijkheid gebruikmaakt, zal Smals 

Dredging Opdrachtgever hier voor het doen 

van de offerte van op de hoogte stellen. 

 

2.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de 

Overeenkomst met Smals Dredging geheel of 

gedeeltelijk te annuleren. Onder gedeeltelijke 

annulering wordt verstaan dat de omvang van 

de Diensten, waaronder, maar niet uitsluitend, 

een vermindering van het volume van het 

baggermateriaal, wordt verminderd. Indien 

Opdrachtgever desondanks tot gehele of 

gedeeltelijke annulering overgaat, blijft Smals 

Dredging gerechtigd het gehele met de 

Overeenkomst gemoeide bedrag bij 

Opdrachtgever in rekening te brengen en 

behoudt Smals Dredging zich het recht voor 

om als gevolg van de annulering geleden 

schade op Opdrachtgever te verhalen.  

 

2.9 Smals Dredging is bij het aangaan van een 

Overeenkomst nooit gebonden aan eerdere 

met Opdrachtgever overeengekomen prijzen, 

kortingen, marges en/of van deze 

Voorwaarden afwijkende voorwaarden. 

 

2.10 Elke Overeenkomst wordt door Smals 

Dredging aangegaan onder de opschortende 

voorwaarde dat Smals Dredging bevoegd is 

om de kredietwaardigheid van Opdrachtgever 

na te gaan, zulks in verband met de geldelijke 

nakoming van de Overeenkomst. Mocht 

Smals Dredging op redelijke gronden van 

mening zijn dat Opdrachtgever niet 
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(voldoende) kredietwaardig is, dan heeft 

Smals Dredging het recht om haar 

verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien 

van een dergelijke opschorting sprake is, dan 

zal Smals Dredging Opdrachtgever hiervan 

onverwijld Schriftelijk in kennis stellen en aan 

Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om 

zekerheid te stellen.  

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst 

 

3.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de 

locatie waar Smals Dredging de Diensten 

uitvoert althans dient uit te voeren, volledig 

wordt ingericht volgens de instructies van 

Smals Dredging. In dit verband zal 

Opdrachtgever onder meer, maar niet 

uitsluitend, zorgdragen voor voldoende ruimte 

en mogelijkheden op en rondom het 

leidingtracé voor de installatie van leidingen 

door Smals en de aanleg van toevoerwegen 

naar de locatie waar Smals Dredging de 

Diensten dient uit te voeren. 

 

3.2 Opdrachtgever draagt zorgt voor voldoende 

gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of 

afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen. 

 

3.3 De uitvoeringsperiode dient een in overleg te 

bepalen aaneengesloten periode te zijn. 

 

3.4 De Diensten kunnen gedurende minimaal 

vijfenvijftig (55) uur per week (maandag tot en 

met vrijdag van 07:00 uur tot 19:00 uur) 

worden uitgevoerd.  

 

3.5 Indien de Diensten onder meer bestaan uit 

baggerwerkzaamheden dient voor aanvang 

en direct na beëindiging van de Diensten voor 

rekening van Opdrachtgever een in- en 

uitmeting plaats te vinden door een 

onafhankelijke –in gezamenlijk overleg door 

Smals Dredging en Opdrachtgever aan te 

wijzen– meetdienst. 

 

3.6 De benodigde vergunningen, ontheffingen, 

toestemmingen en meldingen worden door 

Opdrachtgever verzorgd. Opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor de naleving van deze 

benodigde vergunningen en/of ontheffingen. 

Smals Dredging aanvaardt ter zake geen 

enkele aansprakelijkheid. 

 

3.7 Opdrachtgever draagt zorg voor een in de 

branche gebruikelijke Construction All Risk 

(CAR) verzekering, welke onder meer, maar 

niet uitsluitend, specifieke projectrisico’s zoals 

instabiliteit of afschuiving van de bodem van 

het baggergebied en/of het lozingsgebied 

dekt. Opdrachtgever verschaft Smals 

Dredging op schriftelijk verzoek inzage in haar 

verzekeringspolis(sen). 

 

3.8 Opdrachtgever stemt ermee in dat een 

eventuele bij de Diensten benodigde zuiger 

van Smals Dredging en het leidingwerk na 

afloop van de Diensten op locatie blijven 

liggen totdat Smals Dredging dit materieel kan 

afvoeren naar een nieuwe locatie. Blijkt dit 

niet mogelijk te zijn, dan geldt voor de 

demobilisatie de prijs zoals in de 

Overeenkomst is vastgelegd.  

 

Artikel 4: Prijzen 

 

4.1 Alle door Smals Dredging aangeboden en 

met Smals Dredging overeengekomen prijzen 

zijn in euro en exclusief BTW (voor zover van 

toepassing). Overige kosten (waaronder de 

kosten van mobilisatie en demobilisatie van 

materieel, havenliggelden, havenbeloodsing 

en andere gelijksoortige kosten en op grond 

van de wet verschuldigde belastingen, 

heffingen, accijnzen en overige (invoer-

)rechten zijn niet in de prijs inbegrepen en 

komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Opdrachtgever draagt bovendien het 

koersrisico in het geval van betaling in een 

andere valuta dan euro, waarbij de datum van 

de totstandkoming van de Overeenkomst 

geldt als de peildatum. 

 

4.2 Brandstofprijswijzigingen kunnen worden 

verrekend met de door Smals Dredging 

aangeboden en met Smals Dredging 

overeengekomen prijs. 

 

4.3 Alle door Smals Dredging aangeboden en 

met Smals Dredging overeengekomen prijzen 

zijn gebaseerd op de kosteloze 

beschikbaarheid van benodigd materieel ter 

assistentie van de (de-)mobilisatie en 

dagelijks terugkerende activiteiten, 

waaronder, maar niet uitsluitend, het 

verzetten van ankers, bunkeren van gasolie 

en het aan boord brengen van slijtdelen. 
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4.4 De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van 

de Diensten gedurende het in artikel 3.4  van 

deze Voorwaarden vastgelegde aantal uren 

per week. Daarbij is rekening gehouden met 

twee en een half (2,5) uur per week aan 

oponthoud wegens onder meer, maar niet 

uitsluitend, fysische verontreinigingen. Indien 

sprake is van oponthoud van meer dan twee 

en een half (2,5) uur, is Smals Dredging 

bevoegd om de daardoor veroorzaakte 

kosten van het personeel en materieel in 

rekening te brengen bij Opdrachtgever. 

 

4.5 De door Smals Dredging aangeboden prijzen 

en tarieven kunnen worden geïndexeerd. 

Smals Dredging kan in dit kader besluiten dat 

er maandelijks een indexering van de loon- en 

brandstofkosten plaatsvindt op basis van de 

maandelijks door CROW gepubliceerde 

indexeringen, met als peildatum de datum van 

de offerte en rekening houdende met het 

aandeel van het loon- en 

brandstofkostenaandeel in de prijs. Als 

alternatief kan Smals Dredging ertoe 

besluiten jaarlijks te indexeren aan de hand 

van de door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek gepubliceerde 

Consumentenprijsindex (CPI) met als 

peildatum de datum van de totstandkoming 

van de Overeenkomst. 

 

4.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 van 

deze Voorwaarden heeft Smals Dredging het 

recht om tussentijds eenzijdig prijswijzigingen 

ten aanzien van een Product en/of Dienst 

door te voeren in geval zij door 

overheidsmaatregelen, gewijzigde kwaliteits- 

en/of veiligheidsvoorschriften, rechterlijke 

uitspraken of andere onvoorziene 

omstandigheden daartoe in redelijkheid wordt 

genoodzaakt. Een dergelijke prijswijziging 

geeft Opdrachtgever nimmer het recht de 

Overeenkomst te ontbinden. 

 

4.7 Alle door Smals Dredging in de 

Overeenkomst genoemde prijzen zijn onder 

voorbehoud van typ- en rekenfouten.  

 

Artikel 5: Levering en leveringstermijn 

 

5.1 De leveringsstermijn en/of uitvoeringsperiode 

van een Product en/of Dienst wordt door 

Smals Dredging bij benadering vastgesteld. 

Deze leveringstermijn en/of 

uitvoeringsperiode is slechts indicatief en kan 

nimmer worden beschouwd als een fatale 

termijn in de zin van artikel 6:83 onder a BW. 

Bij overschrijding van een dergelijke termijn 

zal Smals Dredging indien mogelijk een 

nieuwe leveringstermijn en/of 

uitvoeringsperiode aan Opdrachtgever 

opgeven. Bij overschrijding van de 

leveringstermijn en/of uitvoeringsperiode 

heeft Opdrachtgever geen recht op enige 

schadevergoeding of op ontbinding, tenzij er 

sprake is van opzet of grove schuld aan de 

zijde van Smals Dredging. 

 

5.2 De leveringstermijn en/of uitvoeringsperiode 

van een Product en/of Dienst gaat pas in 

wanneer over alle commerciële of 

(technische) details overeenstemming is 

bereikt, alle noodzakelijke tekeningen, 

gegevens, vergunningen, ontheffingen en 

dergelijk in het bezit zijn van Smals Dredging, 

het benodigd materieel beschikbaar is en 

geen andere (fysieke) belemmeringen voor 

aanvang van de Diensten, die buiten de 

macht van Smals Dredging liggen, aan de 

orde zijn. 

 

5.3 Opgegeven maten, getallen, afmetingen en 

andere soortgelijke gegevens worden door 

Smals Dredging te goeder trouw opgegeven. 

Deze informatieve gegevens zijn echter niet 

bindend. Afwijkingen in de levering met de in 

de branche gebruikelijke marges dienen te 

worden geaccepteerd en geven 

Opdrachtgever geen recht op vervanging, 

herstel, schadevergoeding, ontbinding of enig 

ander recht. 

 

Artikel 6: Facturering en betaling 

 

6.1 Smals Dredging hanteert het navolgende 

systeem van facturering: 

a. facturering van de mobilisatiekosten 

geschiedt vóór de aanvoer van het 

materieel; 

b. facturering van de demobilisatie- en de 

demontagekosten geschiedt  direct na 

afronding van de Diensten; 

c. facturering van de Diensten geschiedt 

iedere twee (2) weken op basis van 

vooraf overeengekomen termijnen ofwel 

op basis van de productievoortgang 

zoals ingeschat op basis van 
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tussenpeilingen en/of een 

productiemeting op het baggermaterieel. 

Vervolgens zal Smals Dredging in beide 

gevallen direct na de onafhankelijke 

meting als bedoeld in artikel 3.5 van deze 

Voorwaarden een definitieve 

eindafrekening opstellen; 

d. Indien de prijsvormingsmethode in regie 

is overeengekomen maakt Smals 

Dredging weekrapporten op (waarbij de 

productievoortgang de basis vormt) en 

dient zij deze in bij Opdrachtgever. In de 

weekrapporten worden onder meer 

aantekeningen opgenomen betreffende 

de bestede uren en het verwerkte 

materiaal. 

 

6.2 De betalingstermijn van een factuur van 

Smals Dredging is dertig (30) Dagen na de 

factuurdatum. Deze betalingstermijn is  fataal 

in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit 

betekent dat Opdrachtgever bij overschrijding 

van de betalingstermijn van dertig (30) Dagen 

direct – en zonder voorafgaande 

ingebrekestelling – in verzuim raakt. 

 

6.3 Opdrachtgever dient de door Smals Dredging 

gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, 

kortingen en/of verrekeningen te betalen op 

een door Smals Dredging aan te wijzen 

bankrekening en heeft nooit het recht zijn 

betalingsverplichtingen op te schorten. 

 

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 

artikel 6.2 van deze Voorwaarden vervallen 

eventuele aan Opdrachtgever verstrekte 

kortingen, is Smals Dredging gerechtigd om 

zonder voorafgaande ingebrekestelling een 

contractuele rente van één (1) procent per 

maand in rekening te brengen en maakt 

Smals Dredging aanspraak op alle 

gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 

die nodig zijn om de facturen te innen. De 

buitengerechtelijke kosten waar Smals 

Dredging in ieder geval aanspraak op maakt, 

worden vastgesteld op vijftien procent (15%) 

van de waarde van de onbetaald gebleven 

bedragen. Indien de daadwerkelijke door 

Smals Dredging gemaakte 

buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 

vijftien procent (15%) van de waarde van de 

onbetaald gebleven bedragen, is Smals 

Dredging gerechtigd de daadwerkelijk 

gemaakte buitengerechtelijke incassokosten 

bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

 

6.5 Indien een Overeenkomst met meer 

Opdrachtgevers wordt gesloten, is iedere 

Opdrachtgever jegens Smals Dredging 

hoofdelijk aansprakelijk voor de (betalings-

)verplichtingen die uit deze Overeenkomst 

voortvloeien. 

 

6.6 In geval van liquidatie, ontbinding, 

faillissement of surseance van betaling van 

Opdrachtgever zijn alle vorderingen van 

Smals Dredging (ongeacht de 

betalingstermijn) onmiddellijk opeisbaar. 

 

6.7 Klachten over een factuur moeten binnen acht 

(8) Dagen na factuurdatum Schriftelijk bij 

Smals Dredging worden ingediend. Na deze 

termijn worden klachten niet meer in 

behandeling genomen en heeft 

Opdrachtgever zijn rechten verwerkt. Een 

klacht ten aanzien van een factuur doet niet af 

aan de betalingsverplichting van 

Opdrachtgever ten aanzien van die 

betreffende factuur. 

 

6.8 Smals Dredging is, buiten de in de wet 

geregelde mogelijkheden van verrekening, 

bevoegd haar vorderingen op en schulden 

aan Opdrachtgever te verrekenen met 

bedragen die Opdrachtgever, uit welke 

hoofde ook, aan Smals Dredging 

verschuldigd is of op enig moment 

verschuldigd zal worden. 

 

6.9 Ter meerdere zekerheid van de te verrichten 

betalingen dient Opdrachtgever op eerste 

verzoek van Smals Dredging een 

vooruitbetaling te voldoen, dan wel een 

deugdelijke bankgarantie te stellen afkomstig 

van een gerenommeerde Nederlandse 

bankinstelling. Zolang Opdrachtgever 

daaraan niet heeft voldaan, is Smals 

Dredging gerechtigd nakoming van zijn 

verplichtingen op te schorten en, indien 

Opdrachtgever ook na sommatie daaraan niet 

voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet 

uitgevoerde gedeelte door een Schriftelijke 

verklaring te ontbinden en schadevergoeding 

van Opdrachtgever te vorderen. 

 

Artikel 7: Klachten 
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7.1 Klachten ten aanzien van waarneembare 

gebreken dienen op straffe van verval van 

recht onverwijld na ontdekking doch uiterlijk  

binnen zeven (7) Dagen na de levering van de 

Producten en/of het verrichten van de 

Diensten Schriftelijk en onder opgave van 

redenen bij Smals Dredging te worden 

gemeld. Klachten in verband met niet-

waarneembare gebreken dienen op straffe 

van verval van recht onverwijld na ontdekking 

doch uiterlijk binnen zeven (7) Dagen na 

ontdekking Schriftelijk en onder opgave van 

redenen bij Smals Dredging te worden 

gemeld. 

 

7.2 Rechtsvorderingen dienen binnen één (1) jaar 

na het tijdig indienen van de klacht op straffe 

van verval van recht aanhangig te worden 

gemaakt. 

 

7.3 Indien de klacht gegrond wordt geacht, heeft 

Smals Dredging zonder tot verdere 

schadevergoeding gehouden te zijn, de keuze 

hetzij over te gaan tot herstel, hetzij een 

creditnota af te geven tot ten hoogste de 

factuurwaarde. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

 

8.1 Behoudens opzet of grove schuld is Smals 

Dredging nimmer aansprakelijk jegens 

Opdrachtgever en/of Derden voor enige vorm 

van schade uit welke hoofde ook, veroorzaakt 

door Smals Dredging of door de personen of 

hulpmiddelen van wie Smals Dredging zich bij 

de uitvoering van de Overeenkomst bedient. 

 

8.2 Onverminderd het bepaalde in het 

voorgaande lid is Smals Dredging in ieder 

geval niet aansprakelijk voor eventuele: 

- waterstandsverlaging in de omgeving 

van de werklocatie; 

- geluidsoverlast in het betreffende gebied; 

- oeverinscharing; 

- milieuverontreiniging, welke ontstaat 

door verontreinigd slib of verontreinigd 

bodemmateriaal in de ruimste zin van het 

woord; 

- indirecte schade, zoals gevolgschade, 

vertragingsschade, winst- dan wel 

omzetderving. 

 

8.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 

leden, is de totale aansprakelijkheid van 

Smals Dredging in elk geval beperkt tot 

maximaal het bedrag dat haar verzekeraar in 

het desbetreffende geval daadwerkelijk 

uitkeert. Voor zover, om welke reden dan ook, 

de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan 

wel er om welke reden dan ook geen 

verzekering is, zal de totale vergoeding 

nimmer hoger zijn dan 10% van de totale 

opdrachtsom die door Smals Dredging voor 

de Overeenkomst waaruit de schade 

voortvloeit in rekening is gebracht. 

 

8.4 Opdrachtgever is gehouden Smals Dredging 

te vrijwaren respectievelijk schadeloos te 

stellen ter zake van alle aanspraken van 

Derden die direct of indirect verband houden 

met (het gebruik van) de Producten en/of de 

Diensten en Opdrachtgever zal Smals 

Dredging alle schade vergoeden die Smals 

Dredging lijdt als gevolg van dergelijke 

aanspraken. 

 

Artikel 9: Overmacht 

 

9.1 Indien Smals Dredging door overmacht wordt 

verhinderd de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk uit te voeren, wordt de termijn 

waarbinnen Smals Dredging haar 

verplichtingen dient na te komen verlengd. 

Tevens heeft Smals Dredging in het geval van 

overmacht het recht om zonder rechterlijke 

tussenkomst en naar eigen keuze de 

uitvoering van de Overeenkomst op te 

schorten of de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. 

Indien Smals Dredging van deze 

bevoegdheid tot opschorting of ontbinding 

gebruik maakt, zal Smals Dredging 

Opdrachtgever hierover informeren, maar is 

Smals Dredging niet tot het voldoen van 

schadevergoeding verplicht.  

 

9.2 Indien Smals Dredging vóór het beroep op 

opschorting of ontbinding (wegens 

overmacht) haar verplichtingen deels is 

nagekomen, is Smals Dredging gerechtigd 

pro rata te factureren en dient Opdrachtgever 

deze facturen conform het bepaalde in artikel 

6 van deze Voorwaarden te voldoen. 

 

9.3 Onder overmacht wordt onder meer, maar 

niet uitsluitend, verstaan: 

i) storingen van internet en/of 

telecommunicatiefaciliteiten, 
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ii) staking, brand, machinebreuk en andere 

bedrijfsstoornissen, hetzij bij Smals 

Dredging hetzij bij Derden waarvan 

Smals Dredging bij de uitvoering van de 

Overeenkomst afhankelijk is, 

iii) transportstoringen, reisbeperkingen en 

andere buiten de macht van Smals 

Dredging liggende gebeurtenissen, zoals 

oorlog, natuur- en kernrampen, nationale 

noodtoestand, terreur(daden) en de 

gevolgen daarvan, blokkade, oproer, 

economische ontwrichting, epidemieën, 

pandemieën, gezondheidsrisico’s en de 

gevolgen daarvan, 

iv) vertraging of een tekortkoming van een 

Derde waarvan Smals Dredging bij de 

uitvoering van de Overeenkomst 

afhankelijk is,  

v) problemen met de energievoorziening, 

vi) (abnormale) weersomstandigheden, 

vii) ziekte, en 

viii) overheidsmaatregelen. 

 

Artikel 10: Intellectuele Eigendom 

 

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met 

betrekking tot de Producten en/of Diensten en 

Documentatie van Smals Dredging berusten 

uitsluitend bij Smals Dredging en/of Derden. 

Opdrachtgever erkent deze rechten en 

garandeert dat zij zich zal onthouden van 

iedere inbreuk daarop. Indien Smals Dredging 

in opdracht van Opdrachtgever enig(e) 

Product en/of Dienst en/of Documentatie 

ontwikkelt, komen de intellectuele 

eigendomsrechten daarvan toe aan Smals 

Dredging. 

 

Artikel 11: Geheimhouding 

 

11.1 Opdrachtgever en zijn (ingeleende) 

personeel, evenals door hem ingeschakelde 

bedrijven en hun (ingeleend) personeel, zijn 

gehouden alle informatie waarvan 

Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort 

te weten dat het vertrouwelijke informatie 

betreft, geheim te houden en uitsluitend te 

gebruiken voor de uitvoering van de 

Overeenkomst. 

 

11.2 Alle  in dit artikel 11 van deze Voorwaarden 

genoemde informatie zal door Opdrachtgever 

niet openbaar worden gemaakt of 

vermenigvuldigd, tenzij na verkregen 

Schriftelijke toestemming van Smals 

Dredging. 

 

11.3 Indien Opdrachtgever voor de uitvoering van 

de Overeenkomst technische gegevens en/of 

Documentatie aan Derden kenbaar dient te 

maken, verplicht hij – nadat hij daarvoor 

Schriftelijk toestemming van Smals Dredging 

heeft verkregen – zich deze Derde(n) 

eenzelfde geheimhoudingsplicht als in dit 

artikel bedoeld op te leggen. 

 

11.4 Indien Opdrachtgever één of meer bepalingen 

uit dit artikel 11 van deze Voorwaarden 

overtreedt, verbeurt hij per overtreding, 

zonder dat een nadere ingebrekestelling 

vereist is, een direct opeisbare boete van 

EUR 10.000,-, onverminderd het recht van 

Smals Dredging om volledige 

schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 12: Opschorting en ontbinding 

 

12.1 Smals Dredging heeft, indien Opdrachtgever 

niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan 

enige verplichting die voor hem uit de 

Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht 

voortvloeien, of indien Smals Dredging 

redelijkerwijs mag verwachten dat 

Opdrachtgever tekort zal schieten in de 

nakoming van enige verplichting jegens 

Smals Dredging, het recht de (verdere) 

uitvoering van haar verplichtingen op te 

schorten door middel van een Schriftelijke 

kennisgeving, zonder dat Smals Dredging tot 

enige schadevergoeding is gehouden, doch 

onverminderd de verder aan Smals Dredging 

toekomende rechten. In deze gevallen is elke 

vordering die Smals Dredging op 

Opdrachtgever heeft onmiddellijk en geheel 

opeisbaar.  

 

12.2 In het geval waarin: 

- Opdrachtgever in staat van faillissement 

wordt verklaard; 

- Opdrachtgever wordt toegelaten tot de 

Wettelijke schuldsaneringsregeling 

Natuurlijke Personen; 

- Opdrachtgever zelf verzoekt tot zijn 

faillissement of surseance van betaling of 

toelating tot de Wettelijke 

Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke 

Personen; 
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- Opdrachtgever tot boedelafstand 

overgaat; 

- Beslag op een (gedeelte van) het 

vermogen van Opdrachtgever wordt 

gelegd; 

- Opdrachtgever onder curatele wordt 

gesteld; 

- Opdrachtgever anderszins de 

beschikkingsbevoegdheid over zijn 

vermogen of delen ervan verliest; 

- Opdrachtgever overgaat tot staking of 

overdracht van zijn bedrijf of een 

gedeelte daarvan, daaronder begrepen 

de inbreng van zijn bedrijf in een op te 

richten of al bestaande vennootschap; 

- Opdrachtgever overgaat tot wijziging van 

de doelstelling van zijn bedrijf; 

- Opdrachtgever komt te overlijden; of 

- Opdrachtgever tekortschiet in de 

nakoming van een op grond van de 

Overeenkomst of deze Voorwaarden op 

hem rustende verplichting, 

is Smals Dredging gerechtigd de 

Overeenkomst met directe ingang, zonder 

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden door 

middel van een Schriftelijke kennisgeving, 

een en ander onverminderd de overige 

rechten van Smals Dredging. 

 

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud 

 

13.1 Alle geleverde Producten blijven uitsluitend 

eigendom van Smals Dredging tot aan het 

moment waarop alle vorderingen van Smals 

Dredging op Opdrachtgever zowel 

voortvloeiende uit de Overeenkomst, alsmede 

vorderingen wegens tekortschieten in de 

nakoming van zodanige Overeenkomsten 

door Opdrachtgever aan Smals Dredging zijn 

voldaan. 

 

13.2 Zolang er op grond van artikel 13.1 van deze 

Voorwaarden op de geleverde Producten een 

eigendomsvoorbehoud rust, kunnen de 

Producten niet met enig recht bezwaard 

worden. Dit verbod heeft goederenrechtelijke 

werking in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW. 

 

13.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn 

(betalings)verplichtingen heeft voldaan, heeft 

Smals Dredging direct en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling het recht de 

onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 

Producten terug te nemen. Opdrachtgever 

staat Smals Dredging toe, en verleent daartoe 

iedere medewerking die Smals Dredging 

nodig heeft, de plaats te betreden waar deze 

Producten zich bevinden. 

 

13.4 Opdrachtgever is verplicht de onder 

eigendomsvoorbehoud afgeleverde 

Producten met de nodige zorgvuldigheid en 

als herkenbaar eigendom van Smals 

Dredging te bewaren en tegen schade en 

diefstal adequaat verzekerd te houden. 

 

13.5 Voor zover het eigendomsvoorbehoud op de 

door Smals Dredging geleverde Producten 

door zaaksvorming, natrekking of anderszins 

teniet gaat, behoudt Smals Dredging het recht 

dat ten gunste van Smals Dredging een 

bezitloos pandrecht wordt gevestigd op de 

nieuw gevormde zaak. Opdrachtgever dient 

op eerste verzoek van Smals Dredging alle 

medewerking te verlenen aan het vestigen 

van zo’n bezitloos pandrecht.  

 

Artikel 14: Verwerking van persoonsgegevens 

 

14.1 Smals Dredging verwerkt persoonsgegevens 

van (medewerkers van) Opdrachtgever ter 

uitvoering van de Overeenkomst en voor het 

voeren van haar administratie. 

 

14.2 Smals Dredging zal deze persoonsgegevens 

van (medewerkers van) Opdrachtgever 

verwerken in overeenstemming met de 

geldende privacywetgeving. Smals Dredging 

zal in dat kader onder meer passende 

technische en organisatorische maatregelen 

treffen ter beveiliging van de verwerking van 

persoonsgegevens. Smals Dredging kan voor 

de uitvoering van de Overeenkomst gebruik 

maken van (opslag)diensten van Derden. 

Voor zover Smals Dredging 

persoonsgegevens laat verwerken door (een) 

Derde(n), zal Smals Dredging met de 

betreffende Derde een toereikende 

verwerkersovereenkomst sluiten. 

 

14.3 Indien Smals Dredging bij de uitvoering van 

de Overeenkomst in opdracht van 

Opdrachtgever persoonsgegevens van 

Derden verwerkt (bijvoorbeeld klanten van 

Opdrachtgever), komen partijen overeen dat 

Opdrachtgever in dat kader als 

verwerkingsverantwoordelijke moet worden 
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aangemerkt en Smals Dredging als 

verwerker. Indien zich een dergelijke situatie 

voordoet, zullen partijen daartoe een 

verwerkersovereenkomst sluiten. 

Opdrachtgever staat er jegens Smals 

Dredging voor in dat de inhoud, het gebruik 

en/of de verwerking van de gegevens 

overeenkomstig de toepasselijke wet- en 

regelgeving plaatsvindt, niet onrechtmatig is 

en geen inbreuk maakt op enig recht van een 

Derde. Opdrachtgever vrijwaart Smals 

Dredging tegen elke rechtsvordering van 

(een) Derde(n), uit welke hoofde dan ook, in 

verband met de verwerkingen van 

persoonsgegevens.  

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

15.1 Op iedere Overeenkomst tussen Smals 

Dredging en Opdrachtgever en deze 

Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 

 

15.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding 

van een tussen Smals Dredging en 

Opdrachtgever gesloten Overeenkomst en/of 

deze Voorwaarden worden bij uitsluiting 

berecht door de bevoegde rechter van de 

rechtbank Oost- Brabant, locatie ’s-

Hertogenbosch, met dien verstande dat 

Smals Dredging het recht heeft vorderingen 

tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij 

andere rechterlijke instanties die op grond van 

wetgeving bevoegd zijn van dergelijke 

vorderingen kennis te nemen. 


