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Hoofdstuk I Algemeen
Artikel 1 Definities en toepassing
1.  Deze Algemene Voorwaarden Ruvoma zijn van toepassing op alle door 

Ruvoma B.V. (hierna: “Ruvoma”) opgestelde aanbiedingen, offertes/prijsopgaven 
en overeenkomsten alsmede op alle door Ruvoma verrichte werkzaamheden, 
leveringen en overige (rechts)handelingen. 

2.  Onder ’wederpartij’ wordt verstaan, degene die als opdrachtgever, huurder, koper of 
elke andere hoedanigheid optreedt bij een overeenkomst met Ruvoma.

3.  Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk. De overige voorwaarden 
waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken blijven onverkort hun gelding houden. 
Deze afwijkingen hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met 
wederpartij.

4.  De voorwaarden genoemd onder Hoofdstuk I (Algemeen) gelden onverkort op 
de overeenkomsten bedoeld in de overige hoofdstukken, tenzij in de overige 
hoofdstukken daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

5.  Indien een van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig is, wordt geacht 
een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die 
zoveel mogelijk op de nietige bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen 
waarop Ruvoma om andere redenen geen beroep kan doen. 

6.  De wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd 
gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere 
overeenkomsten tussen wederpartij en Ruvoma.

7.  Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij binden Ruvoma niet.
8.  Al hetgeen in deze voorwaarden ten behoeve van Ruvoma wordt bedongen, wordt 

tevens bedongen ten behoeve van door Ruvoma ingeschakelde tussenpersonen en 
andere derden.

9.  Ruvoma is gerechtigd om deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2 Aanbieding en overeenkomst
1.  Alle aanbiedingen zijn een vrijblijvend aanbod.
2.  Het enkel uitbrengen door Ruvoma van een al dan niet met offerte aangeduide 

aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling 
verplicht Ruvoma niet tot het sluiten van een overeenkomst.

3.  Het door Ruvoma opgegeven aantal uren is indicatief en niet bindend, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven.   

4.  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft Ruvoma het recht om, indien 
een opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle redelijke kosten welke hij heeft 
moeten maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan 
wederpartij.

5.  Overeenkomsten kunnen namens Ruvoma alleen aangegaan worden door daartoe 
bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame 
medewerkers van Ruvoma binden Ruvoma niet. Op eerste verzoek van wederpartij 
zal Ruvoma aangeven wie binnen het bedrijf van Ruvoma bevoegd zijn tot het 
aangaan van overeenkomsten.

6.  Ruvoma zal uitgaan van de juistheid van de door wederpartij verstrekte gegevens 
en hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of 
onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van wederpartij.

7.  Ruvoma is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst uit te laten voeren door 
derden.

Artikel 3 Tarieven/prijzen
1.  Voor alle werkzaamheden, leveringen, zaken en overige (rechts-)handelingen 

zullen prijzen en/of tarieven (hierna tezamen genoemd: prijzen) door partijen 
worden overeengekomen.

2.  Bij gebrek aan een reeds overeengekomen (vaste) prijs geschiedt de vaststelling 
van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken 
omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op 
basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen 
tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de 
oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.

3.  Alle door Ruvoma opgegeven, dan wel tussen Ruvoma en wederpartij 
overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, 
zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en 
andere belastingen.

4.  Aan prijsvermeldingen op de internetsite, eventuele folders en advertenties etc. 
kunnen geen rechten worden ontleend.

5.  Eerder overeengekomen of gehanteerde prijzen binden Ruvoma niet voor de 
toekomst.

6.  Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op 
zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van wederpartij, zal 
Ruvoma een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke 
evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.

7.  In het geval van meerdere wederpartijen zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor 
de nakoming van de contractuele verplichtingen. Dit is tevens van toepassing op 
een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht.

8.  Ruvoma is gerechtigd wederpartij aanvangskosten in rekening te brengen.
9.  Ruvoma is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien één of meer van 

de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:
 a.  stijging van de kosten van grondstoffen, materialen, halffabricaten of diensten 

die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn;
 b.  stijging van verzend- transportkosten, lonen, werkgeverslasten, sociale 

verzekeringen, met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten;
 c.  invoering van nieuwe dan wel wijziging van bestaande overheidsheffingen, 

in - en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belastingen in binnen- en 
buitenland;

 d. omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
10.  Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden 

(bijvoorbeeld bij bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of 
inspanning vereisende werkzaamheden, bij werken langs de weg en werken op 
gevaarlijke hellingen) en/of extra risico’s aanwezig zijn, zal Ruvoma een toeslag op 
de overeengekomen prijzen in rekening brengen, evenredig aan te maken kosten 
en deze risico’s.

Artikel 4 Uitvoering en termijnen
1.  De werkzaamheden starten pas wanneer over alle technische details 

overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van het werk 
noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in het bezit zijn van Ruvoma.

2.  Alle genoemde data zijn indicatief en hebben niet te gelden als fatale termijnen 
tenzij uitdrukkelijk door partijen anders is overeengekomen.

3.  Ruvoma voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de 
overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem, rekening houdende met de 
belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van wederpartij, 
daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt 
door Ruvoma tijdig aan wederpartij medegedeeld.

4.  Ruvoma heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden 
opgeleverd indien door overmacht of door voor rekening van wederpartij komende 
omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden 
van uitvoering, niet van Ruvoma kan worden gevergd dat het werk binnen de 
overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

5.  Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is 
Ruvoma aan wederpartij geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij schriftelijke 
overeenkomst anders door partijen is overeengekomen.

6.  Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waar 
wederpartij verantwoordelijk voor is, dienen de daaruit voor Ruvoma voortvloeiende 
schade en kosten door wederpartij te worden vergoed.

7.  Wanneer Ruvoma en wederpartij van mening verschillen over de vraag of weers- en/
of werkomstandigheden, daaronder begrepen omstandigheden ten aanzien van het 
aanwenden van meststoffen of het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, 
een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is Ruvoma gerechtigd het werk 
niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding voortvloeit. 
Mocht Ruvoma het werk, op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij wel uitvoeren, dan 
is de uitvoering van het werk voor risico van wederpartij en is wederpartij nimmer 
gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief 
resultaat hebben.

Artikel 5 Oplevering van het werk
1.  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 a. wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
 b.  het werk door wederpartij in gebruik is genomen. Neemt wederpartij een deel 

van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 c.  Ruvoma aan wederpartij schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is 

en wederpartij niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft 
gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

 d.  wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of 
ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na 
geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

2.  Keurt wederpartij het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van 
redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Ruvoma.

3.  Keurt wederpartij het werk niet goed, dan zal hij Ruvoma in de gelegenheid stellen 
het werk opnieuw op te leveren. Hij dient Ruvoma hierbij een redelijke termijn te 
gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Artikel 6 Betaling
1.  Ruvoma heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te 

factureren. Ruvoma kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen 
prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling 
te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Ruvoma 
aangewezen bank- of girorekening. De kosten voor betaling zijn voor de wederpartij. 
Dit alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening. Wederpartij mag 
ook geen beslag leggen onder zichzelf.

2.  Indien er sprake is van een overeenkomst en wederpartij besluit voor of tijdens 
het dienstverleningstraject de opdracht te annuleren, dan is Ruvoma gerechtigd 
de tot dan toe gemaakte kosten in rekening te brengen aangevuld met 20% van de 
hoofdsom, zijnde ontwikkelings - en administratiekosten.

3.  Bij meerdere vorderingen en/of bestanddelen wordt een betaling door wederpartij 
toegerekend aan de oudste vordering en het wettelijk aangewezen bestanddeel, 
ongeacht welke vordering of welk bestanddeel de wederpartij aanwijst.

4.  De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
 a.  een betalingstermijn is overschreden;
 b.  wederpartij failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten 

tot een schuldsanering;
 c. beslag op zaken of vorderingen van wederpartij is gelegd;
 d. de wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden;
 e. de wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
5.  Bij overschrijding van de betalingstermijn bedoeld in lid 1, wordt, is wederpartij van 

rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, en vanaf de 
vervaldag op dat moment wettelijke (handels)rente verschuldigd. 

6.  Wederpartij dient aan al haar verplichtingen in het kader van de Wet 
ketenaansprakelijkheid (WKA) te voldoen. Wederpartij is verplicht bij iedere factuur 
in het kader van de WKA correcte mandagenregisters, met weeknummers, namen 
van medewerkers en Burgerservicenummers te voegen. Ruvoma houdt zich het 
recht voor om facturen niet te betalen, indien de genoemde gegevens ontbreken. 
Bij onenigheid over het aantal gewerkte uren gelden alleen de door Ruvoma 
geaccordeerde overzichten als juist

7.  Ruvoma is te allen tijde gerechtigd een naar redelijkheid door Ruvoma te bepalen 
percentage van de door Ruvoma verschuldigde vergoeding te betalen op een 
G-rekening van wederpartij. Wederpartij is voor zover mogelijk verplicht daartoe 
over een G-rekening te beschikken. 

8.  Voorts is de wederpartij verplicht om binnen een week na het verkrijgen van de 
opdracht aan Ruvoma te verstrekken een loonbelastingveklaring (niet ouder dan 
3 maanden), een kopie van de G-rekeningovereenkomst, alsmede een recente 
kopie inschrijving KvK (niet ouder dan 1 jaar).

9.  Indien een (betalings-)korting, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen 
is deze uitsluitend toepasbaar indien wederpartij heeft voldaan aan de in dat 
kader gestelde voorwaarden en ook al zijn verdere (betalings-)verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst jegens Ruvoma volledig en stipt is nagekomen.

Artikel 7 Zekerheden
1.  Ruvoma is gerechtigd alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst 

of de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen 
van de betalingsverplichtingen van wederpartij te bedingen. Bij ieder verzuim is 
wederpartij verplicht om naar het oordeel van Ruvoma voldoende zekerheden, 
waaronder bankgarantie of inpandgeving, te verstrekken ter nakoming van de 
betalingsverplichtingen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn 

dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk 
gedekt zijn. Bij ieder verzuim is de wederpartij verplicht op andere wijze aan 
zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Ruvoma is te allen tijde gerechtigd 
de in de vorige zin bedoelde betalingswijze te weigeren. De kosten voor de 
zekerheidsstellingen en andere betalingswijzen zijn voor rekening van de 
wederpartij. Voorts zijn voor rekening de kosten en schade die Ruvoma maakt en 
lijdt door opschorting van zijn werkzaamheden.

2.  In geval van betalingsverzuim van wederpartij is Ruvoma gerechtigd alle 
werkzaamheden voor de wederpartij direct te staken, of op te schorten, zonder 
aansprakelijkheid te aanvaarden voor daaruit voortvloeiende schade.

3.  De wederpartij verleent Ruvoma medewerking aan het vestigen van een pandrecht 
op alle zaken die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij in de 
macht van Ruvoma worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen 
de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Ruvoma 
verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder 
mede begrepen. 

4.  Ruvoma heeft een retentierecht op alle zaken die in het kader van de overeenkomst 
door wederpartij in de macht van Ruvoma worden gebracht, zulks tot meerdere 
zekerheid van al hetgeen wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde 
dan ook aan Ruvoma verschuldigd mocht zijn, niet-opeisbare en voorwaardelijke 
schulden daaronder begrepen. De kosten die gepaard gaan met het bewaren op 
basis van het retentierecht komen voor rekening van wederpartij.

5.  Indien wederpartij weigert de gevraagde zekerheidstelling te geven, heeft 
Ruvoma het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op 
schadevergoeding.

Artikel 8 Overmacht
1.  Ruvoma is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor 

de duur van een overmacht situatie. Indien Ruvoma, wegens overmacht, enige 
verplichting jegens wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan 
opgeschort voor de duur van de overmacht situatie, met een maximum van één 
maanden. Na deze maand heeft Ruvoma het recht de overeenkomst, geheel of 
gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden.

2.  Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde 
van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten 
was en buiten de invloedssfeer van Ruvoma ligt. Daaronder wordt mede 
verstaan: overheidsmaatregelen, pandemiën, extreme en/of ongeschikte 
weersomstandigheden, stormschade, overstromingen en overige natuurrampen, 
brand, stakingen, vervoersstremmingen, het niet verkrijgen van vergunningen, 
in- en uitvoerverboden, extreme of onverwachte verkeersstagnatie, storingen 
van machines, ziekte van personeel, onlusten en/ of oorlogen, problemen bij 
toeleveranciers, alsmede iedere vertraging en ondercapaciteit bij Ruvoma die 
is ontstaan door vertraging van andere werkzaamheden en een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen 
waarvan Ruvoma afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten en 
diensten. 

3.  Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan wederpartij. Ruvoma 
is niet tot enige schadevergoeding jegens wederpartij gehouden, indien zij wegens 
overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.

4.  Ook wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat 
Ruvoma haar verbintenis had moeten nakomen heeft Ruvoma het recht zich op 
overmacht te beroepen.

Artikel 9 Wijziging aangenomen werk (meer- of minderwerk) en kostenverhogende 
omstandigheden: 
1.  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op werk dat door Ruvoma wordt 

aangenomen voor een overeengekomen totaalprijs voor het werk in het geheel. 
2.  Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als:
 a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 b.  de door wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de 

werkelijkheid;
 c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken;
 d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden;
 e.  van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij afwijkingen groter 

dan 10% zullen wederpartij en Ruvoma een gewijzigde eenheidsprijs 
overeenkomen.

3.  Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren 
die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt 
verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het 
moment van het sluiten van de overeenkomst.

4.  Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Ruvoma 
bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij wederpartij in rekening 
brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek 
van Ruvoma.

5.  Ruvoma heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op 
de omstandigheden naar het oordeel van Ruvoma voor het goed uitvoeren van het 
werk noodzakelijk is. 

6.  Indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in art. 7:753 
BW heeft Ruvoma recht op bijbetaling.

7.  Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door 
wederpartij schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel 
waarneembaar waren voor Ruvoma ten tijde van het opnemen van het werk ter 
plaatse, heeft Ruvoma het recht de prijs aan te passen in verband met de extra 
kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat wederpartij 
hier niet mee akkoord dan is Ruvoma bevoegd de overeenkomst bij aangetekende 
brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. Wederpartij is in dat geval niet 
gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding, Ruvoma is wel gerechtigd 
over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.

8.  De wederpartij is uitsluitend gerechtigd om in plaats van in te stemmen met 
bijbetaling als bedoeld in lid 5, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te 
beëindigen, waarna het door wederpartij verschuldigde door Ruvoma naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld. 

Artikel 10 Verplichtingen wederpartij
1.  De wederpartij zorgt ervoor dat Ruvoma tijdig kan beschikken over de voor de 

opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, 
ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is 
overeengekomen.

2.  De wederpartij staat er voor in dat de overeenkomst door Ruvoma zonder 
beletselen en vertragingen uitgevoerd kan worden. De wederpartij is verplicht 
Ruvoma in te lichten omtrent alle omstanigheden, waaronder de risico’s en de 
eigenschappen van het te bewerken goed. De wederpartij is verplicht bij aanvang 
van de werkzaamheden door Ruvoma aanwezig te zijn en zo nodig aanwijzingen 
te geven, welke van belang zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. 
Indien nodig stelt de wederpartij op het eerste verzoek van Ruvoma op kosten van 
de wederpartij een vakbekwaam persoon ter beschikking, zodat Ruvoma in staat is 
de opdracht in de overeengekomen tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk en 
zonder schade uit te voeren.

3.  Wederpartij draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt 
uitgevoerd goed bereikbaar is volgens het inzicht van de Ruvoma.

4.  De wederpartij is verplicht Ruvoma, alsmede de op locatie dienstdoende 
medewerker, in te lichten over alle omstandigheden inclusief de technische 
aspecten en alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan Ruvoma. Tevens 
dient wederpartij te wijzen op alle overige aanwezige belemmeringen en risico’s 
zoals onder meer, de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor 
derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), aanwezige beschermde inheemse 
plantsoorten en diersoorten, perceel beperkingen en verontreiniging van de bodem 
door in het werk voorkomende bouwstoffen en objecten.

5.  De wederpartij is verplicht de obstakels voorafgaand duidelijk te markeren. De 
wederpartij is verplicht bij aanvang van de werkzaamheden door Ruvoma aanwezig 
te zijn en zonodig aanwijzingen te geven, welke van belang zijn voor een goede 
uitvoering van de werkzaamheden. Indien nodig stelt de wederpartij op het eerste 
verzoek van Ruvoma op kosten van de wederpartij een vakbekwaam persoon ter 
beschikking, zodat Ruvoma in staat is de opdracht in de overeengekomen tijd van 
uitvoering zo snel en goed mogelijk en zonder schade uit te voeren. Zonder nadere 
inlichtingen en markeringen mag Ruvoma ervan uitgaan dat er geen obstakels 
en dergelijke aanwezig zijn, althans dat daar geen rekening mee hoeft te worden 
gehouden.

6.  De wederpartij is ‘grondroerder’ in de zin van de ‘Wet informatie-uitwisseling 
bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken’. De graaf-, bagger- en 
bodemwerkzaamheden worden met betrekking tot voorkomen van schades 
aan ondergrondse kabels en overige objecten altijd uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid en leiding van de wederpartij. In geval van graaf-, bagger- 
of bodemwerkzaamheden dient wederpartij dan ook tijdig volgens de normen 
en regelgeving voor aanvang van de werkzaamheden een KLIC-melding te 
doen. Wederpartij is verplicht alle instructies die vanwege voornoemde melding 
worden ontvangen, op te volgen, en ziet erop toe dat alle leiding/netbeheerders 
reageren. De verkregen gebiedsinformatie zal de wederpartij op de werklocatie 
aanwezig hebben. Indien wederpartij niet de in de vorige leden bedoelde 
informatie heeft verschaft dan wel niet aan hierin bedoelde verplichtingen heeft 
voldaan, staat deze er voor in dat er op de werklocatie geen kabels, leidingen en 
andere obstakels,belemmeringen of risico’s aanwezig zijn. In geval van mogelijke 
aanwezigheid van kabels, leidingen en andere obstakels, stelt de wederpartij op 
eerste verzoek van Ruvoma op kosten van en voor risico van de wederpartij een 
vakbekwaam persoon ter beschikking die onder leiding en verantwoording van 
de wederpartij proefgravingen uitvoert en overige verplichting in het kader van 
‘zorgvuldig graven’ uitvoert, zodat Ruvoma in staat is de werkzaamheden in de 
overeengekomen tijd van uitvoering zo snel en goed mogelijk en zonder schade uit 
te voeren.

7.  Wederpartij verplicht zich op verzoek van Ruvoma tot het geven van inzicht 
in de milieu hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven 
van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van 
een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd asbest 
inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffen- onderzoek.

8.  Door wederpartij aangedragen of in opdracht van wederpartij af te voeren zaken 
blijven eigendom en dus voor rekening en risico van wederpartij.

9.  Tenzij anders is overeengekomen is wederpartij verantwoordelijk voor het eventueel 
afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken zoals grond 
en afval. Wederpartij is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de 
(milieu) kwaliteit van de door Ruvoma te ontgraven of te bewerken bodems, dan 
wel van het door Ruvoma te vervoeren materiaal. De kosten van bemonstering en 
analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten zaken zijn voor 
rekening van de wederpartij, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.

10.  De wederpartij staat in voor de naleving van alle voorschriften betreffende 
arbeidsomstandigheden en veiligheid. De wederpartij is verplicht voor zover 
redelijkerwijs mogelijk de arbeidsomstandigheden en veiligheid te optimaliseren.

11.  De wederpartij is verboden binnen een jaar na einde van de overeenkomst een 
werknemer van Ruvoma op een of andere wijze direct of indirect in dienst te 
nemen of op andere wijze voor zich werkzaam te laten zijn, op straffe van een 
direct opeisbare boete ad € 5.000,-- per overtreding en per dag dat de overtreding 
voortduurt. 

12.  De wederpartij is verboden binnen een jaar na einde van de overeenkomst op 
een of andere wijze direct of indirect zelf voor derden de door Ruvoma verrichte 
werkzaamheden uit te gaan voeren, op straffe van een direct opeisbare boete 
ad € 5.000,-- per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt, tenzij de 
wederpartij aantoont voor het aangaan van de overeenkomst deze werkzaamheden 
zelf al voor derden te hebben verricht.

13.  Wederpartij dient zorg te dragen voor het schoonmaken/houden van de openbare 
weg voor, tijdens en na de werkzaamheden, indien de openbare weg wordt gebruikt 
bij de werkzaamheden. Indien wederpartij dit niet zal doen, zal wederpartij dit 
voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk melden. Ruvoma is te allen tijde 
bevoegd zelf het schoonmaken/houden ter hand te nemen en de kosten daarvoor in 
rekening te brengen bij de wederpartij. 

14.  Wederpartij dient ervoor zorg de dragen dat met betrekking tot zowel het personeel, 
als de werktuigen en overige arbeidsmiddelen alle wettelijke verplichtingen, 
waaronder de arbo-verplichtingen, is voldaan. Op verzoek van Ruvoma dient 
wederpartij dit aan te tonen. Alle werknemers moeten kennis nemen van de VGM-
regels van Ruvoma, alsmede in bezit zijn van een veiligheidspaspoort, of een 
kopie van het certificaat van de behaalde VCA basis en/of vol diploma afgeven, 
voorafgaande aan de werkzaamheden. 

15.  Het is wederpartij niet toegestaan de opdracht uit te laten voeren door derden 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ruvoma. Wederpartij dient in dat 
geval de overeenkomst met de derde schriftelijk vast te leggen en ervoor zorg te 
dragen dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op die overeenkomst, 
op een zodanige wijze dat de wederpartij de rechtspositie van Ruvoma inneemt en 
de ingehuurde derde de positie van de wederpartij.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1.  Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere 

aansprakelijkheid van Ruvoma uit welke hoofde of ter zake waarvan dan 
ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de 
aansprakelijkheidsverzekering van Ruvoma door de verzekeraar wordt uitgekeerd, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis(voorwaarden) 
niet ten laste van de verzekeraar is. 

2.  Onder opzet of grove schuld in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan opzet of 
grove schuld van de organen van de Ruvoma of met de leiding van haar onderneming 
belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

3.  Indien Ruvoma geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de 
verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking verleent, behoudens en voor 
zover sprake is van opzet of grove schuld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 
het bedrag dat gelijk zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan Ruvoma 
verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst ter zake waarvan de Ruvoma 
aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 10.000,- 

4.  Ruvoma is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, 
waaronder maar niet uitsluitend omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade.

5.  Ruvoma is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming 
in de nakoming van enige verplichting, indien deze niet aan hem kan worden 
toegerekend (overmacht). Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten 
aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor zijn rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden 
ontbonden door de wederpartij. 

6.  Ruvoma is niet aansprakelijk voor:
 a.  schade ontstaan door uitvoering van instructies, adviezen of opdrachten van 

wederpartij die buiten de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden 
vallen, tenzij wederpartij aantoont dat dit te wijten is aan grove schuld of opzet 
van Ruvoma

 b.  gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van de 
wederpartij of derden waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is

 c.  schade ontstaan door schuld of toedoen van derden, al dan niet ingeschakeld 
door Ruvoma in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan 
wederpartij

 d.  schade aan andere roerende dan wel onroerende zaken die ontstaat ten 
gevolge van het slopen van (delen van) onroerende zaken conform de opdracht 
en/of wettelijke voorschriften

 e.  het niet uitvoeren, een onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de 
overeenkomst alsmede voor gegeven adviezen of onderzoeken, tenzij zulks 
het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Ruvoma. Uitdrukkelijk 
zijn meet-, inschattings-, beoordelings-, reken- en schrijffouten en dergelijke 
niet aan te merken als (ten gevolge van) opzet of grove schuld

 f.  schade die wordt veroorzaakt door of tijdens de opslag van door Ruvoma te 
bewerken of bewerkte zaken

 g.  schade die wordt veroorzaakt door de werking of niet-werking van de door 
Ruvoma te bewerken of bewerkte zaken

7.  Ruvoma geeft geen enkele garantie op door haar geleverde zaken of door 
haar uitgevoerde werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. Indien de geleverde zaken en diensten aan Ruvoma zijn 
gegarandeerd door leveranciers van deze zaken of diensten, zal Ruvoma deze 
rechten jegens deze leveranciers op eerste verzoek en op kosten van de wederpartij 
voor zover mogelijk overdragen aan de wederpartij.

8.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen houdt de opdracht van Ruvoma 
niet meer in dan een inspanningsverplichting (geen resultaatsverplichting) om de 
overeengekomen werkzaamheden uit te voeren en/of de overeengekomen zaken 
te leveren.

Artikel 12 Vrijwaring
1.  Indien Ruvoma terzake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag 

waarvoor zij krachtens de overeenkomst c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk 
zou zijn indien die schade door de wederpartij werd geleden, door een derde 
aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij Ruvoma terzake volledig vrijwaren 
en Ruvoma alles vergoeden wat Ruvoma aan deze derde dient te voldoen. De 
wederpartij is tevens verplicht Ruvoma te vrijwaren voor kosten, interesten, schade 
van en/of door boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van 
overheidswege. Deze vrijwaringsverplichtingen van wederpartij gelden tevens voor 
de leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij 
Ruvoma. 

Artikel 13 Verzekering opslag en te bewerken zaken
1.  De wederpartij verklaart zelf zorg te dragen voor een passende verzekering voor 

schade welke aan zijn zaken kan ontstaan bij de opslag hiervan alsmede het 
bewerken van zijn zaken. Het risico op schade; zoals onder andere verlies en 
brandschade, alsook ander soortige schade welke kan ontstaan in of rondom 
Ruvoma komen voor rekening en risico van de wederpartij.

2.  Wederpartij verstrekt op verzoek van Ruvoma een afschrift van de polis(sen) voor 
de in dit artikel genoemde verzekeringen. Voorts dient wederpartij ten aanzien van 
de verzekeringen aan al haar verplichtingen te voldoen, waaronder tijdige betaling 
van de verschuldigde premies.

3.  Indien dit artikel niet wordt nagekomen door, en Ruvoma door een derde 
aangesproken wordt tot het betalen van enige schadevergoeding, is wederpartij 
verplicht Ruvoma volledig te vrijwaren.

4.  Wederpartij betaalt bij enig evenement waarbij een beroep wordt gedaan op de 
verzekering van Ruvoma, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende 
schade.

Artikel 14 Reclames
1.  Zichtbare gebreken dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na feitelijke 

afgifte van de zaak of oplevering van het werk, schriftelijk en gemotiveerd aan 
Ruvoma gemeld te worden.

2.  Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat 
deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.

3.  Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen 
beroepen.

4.  Ruvoma dient in de gelegenheid te worden gesteld de gegrondheid van de klacht te 
onderzoeken. Indien (deels) gegrond bevonden, zal Ruvoma de geleverde prestatie, 
indien zij aansprakelijk is – naar keuze van Ruvoma – herstellen, vervangen of 
de schade vergoeden. Aansprakelijkheid voor enige vertraging in de levering van 
vervangende producten of diensten die hieruit mogelijk voortvloeit is uitgesloten.

5.  Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na verzenddatum van de factuur 
te worden ingediend.

6.  Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op.
7.  Het is Ruvoma uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af 

te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien 
dit advies, verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor 
aanvang van de werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig 
kan zijn wijzigingen door te voeren.

8.  Het recht op reclame verjaart na verloop van zes maande na beëindiging van de 
werkzaamheden of oplevering van het werk.

Artikel 15 Einde van de overeenkomst
1.  Ruvoma is bevoegd, zonder ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst, 

de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, 
hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, te ontbinden of de uitvoering 
daarvan op te schorten, onverminderd verder toekomende rechten als nakoming of 
schadevergoeding, indien:

 a.  de wederpartij surseance van betaling of wettelijke schuldsanering heeft 
aangevraagd of deze aan hem is verleend;

 b.  de wederpartij in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is 
ingediend;

 c.  de wederpartij in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel 
het voor Ruvoma voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten;

 d.  de omstandigheden zich voordien welke van dien aard zijn dat nakoming van 
de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
niet langer kan worden gevergd;

 e.  de wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden, verkocht ofwel tot liquidatie 
wordt overgegaan (waaronder ook aandelenoverdracht waardoor de 
zeggenschap binnen de vennootschap wijzigt);

 f.  de wederpartij (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt of 
indien hij op andere wijze het beheer danwel de leiding over zijn bedrijf, zaken 
of een deel ervan verliest

2.  Schorsing en beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring 
zonder dat Ruvoma gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.

3.  Alle vorderingen die Ruvoma in deze gevallen op de wederpartij mocht hebben of 
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

4.  Ontbinding van de overeenkomst door wederpartij is uitgesloten.

Artikel 16 Aflevering en risico
1.  De plaats van levering is de door wederpartij bepaalde locatie welke ontsloten 

is door een verharde weg. Indien vervoer van de af te leveren zaken is 
overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij 
franco-levering is overeengekomen. 

2.  Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van wederpartij. Hiervan 
kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

3.  Het aannemen van zaken van Ruvoma door de wederpartij of de door deze 
ingeschakelde vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat 
in ontvangst zijn genomen, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het 
ontvangstbewijs blijkt.

4.  Indien Ruvoma door verzuim van de wederpartij de goederen niet aan de 
wederpartij kan afleveren, zal Ruvoma redelijke kosten hiervoor in rekening mogen 
brengen. Deze kosten bedragen minimaal 5% van de waarde van de goederen per 
dag, met een minimum van € 100,00 per dag.

Artikel 17 Intellectuele eigendom en data
1.  Elke intellectuele eigendom met betrekking tot de verrichte prestatie blijft volledig 

bij Ruvoma. In individuele gevallen kan aan een wederpartij een gebruiksrecht met 
betrekking tot de verrichte dienst worden verleend. Dit gebruiksrecht zal echter 
nooit verder strekken dan voor zover vereist voor de uitvoering van de individuele 
overeenkomst.

2.  Indien de wederpartij inbreuk maakt op de aan Ruvoma toekomende intellectuele 
eigendomsrechten of dergelijke activiteiten door derden bevordert, dan is 
wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,00 per overtreding, 
onverminderd de aanspraken van Ruvoma op volledige schadevergoeding. 

3.  De wederpartij garandeert dat de intellectuele eigendom met betrekking tot door 
hem aangeleverde gegevens en bescheiden toebehoort aan niemand anders dan 
de wederpartij. De wederpartij vrijwaart dientengevolge Ruvoma van eventuele 
schadevergoedingsvorderingen van derden en/of andere vorderingen die aan 
Ruvoma schade berokkenen, en die een gevolg zijn van het niet voldoen aan de 
bovengenoemde garantie door de wederpartij. 

4.  Het staat Ruvoma vrij om voor en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden 
data te verzamelen voor zover deze dataverzameling niet in strijd is met de wet. 
Deze verzamelde data is eigendom van Ruvoma tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
1.  Alle te leveren en geleverde goederen, uit hoofde van welke overeenkomst dan 

ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van Ruvoma tot de wederpartij zal 
hebben voldaan de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Ruvoma 
krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een 
zodanige overeenkomst ten behoeve van de verkrijger verrichtte of te verrichten 
werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de 
nakoming van zodanige overeenkomsten waaronder begrepen vorderingen terzake 
van boeten, rente en kosten. 

2.  De wederpartij heeft, zolang deze niet in enig verzuim is met betrekking tot 
de naleving van enige overeenkomst met Ruvoma, het recht om de geleverde 
goederen zoals in zijn bedrijf gebruikelijk te bewerken en te verwerken. Indien 
het eigendomsrecht van Ruvoma na bewerking door zaaksvorming, vermenging, 
natrekking e.d. teniet gaat, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de 
(mede-)eigendom van de aldus ontstane nieuwe zaak naar verhouding van de 
factuurwaarde op Ruvoma over. De wederpartij treedt kosteloos als houder en 
bewaarnemer van het goed waarvan aan Ruvoma de (mede-)eigendom toekomt. 

3.  Indien de wederpartij in verzuim is, is Ruvoma bevoegd de goederen direct op te 
eisen van een ieder die de goederen houdt. Men is verplicht Ruvoma te allen tijde 
toegang te verschaffen, teneinde diens rechten te kunnen effectueren.

Artikel 19 Bestrijding en behandeling planten en gewassen
1.  Bij onkruidbestrijding, bijstrijding van ongedierte en/of behandeling van invasieve 

uitheemse plantenrassen en/of gewassen, zal Ruvoma zich maximaal inspannen 

om de behandeling ofwel bestrijding te laten slagen, doch kan Ruvoma geen 
resultaten garanderen. 

2.  Ruvoma zal geen schade vergoeden aan wederpartij als de behandeling ofwel 
bestrijding zoals omschreven in het eerste lid niet slaagt. Ruvoma is ook niet 
gehouden om de behandeling of bestrijding opnieuw uit te voeren.

3.  Ruvoma is niet aansprakelijk voor (in)directe (gevolg)schade die is ontstaan tijdens 
of na de onder het eerste lid genoemde behandeling(en), waaronder maar niet 
uitsluitend gevolgen bij de groei en bloei van planten en/of gewassen.

Artikel 20 Privacy
1.  Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door wederpartij 

persoonsgegevens worden verstrekt aan Ruvoma, zullen deze gegevens op een 
behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming.

2.  Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen door 
wederpartij om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere 
vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de 
techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 21 Competentie, geschillen en toepassing Nederlands recht
1.  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2.  Geschillen zullen voorgelegd worden aan de civiele rechter in Nederland. In zaken 

waarbij de rechtbank bevoegd is, is de rechtbank te Utrecht uitsluitend bevoegd. 
Ruvoma is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank 
voor te leggen. 

3.  De wederpartij wordt geacht voor iedere overeenkomst en voor ieder geschil wat 
daaruit voort vloeit, in ieder geval in Nederland woonplaats te hebben. Bij gebreke 
van een aan Ruvoma bekende woonplaats, zullen de regels bij het ontbreken van 
een bekende woonplaats in Nederland van toepassing zijn.

4.  Het Weens Koopverdragis niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten.

5.  Bij vervoer over de weg zijn voorts van toepassing:
 a.  bij nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC), 

steeds de meest actuele versie daarvan, zoals door de Stichting Vervoeradres 
gepubliceerd en gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en 
Rotterdam;

 b.  bij internationaal vervoer over de weg: Verdrag betreffende de Overeenkomst 
tot internationaal vervoer en van goederen over de weg, in de door Nederland 
geratificeerde versie (CMR).

Hoofdstuk II Verhuur van materieel
Artikel 22 Algemeen
1.  Ruvoma verbindt zich het overeengekomen materieel (hierna: ‘huurobject’) ter 

beschikking te stellen voor de overeengekomen periode, gelijk de wederpartij 
verplicht is het huurobject van Ruvoma aan te nemen voor de overeengekomen 
periode. 

2.  Indien van toepassing, zal de tijd welke nodig is om het huurobject te monteren en/
of te demonteren, onderdeel uitmaken van de totale huurperiode. 

3.  Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient wederpartij zorgvuldig het 
huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien 
wederpartij daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze direct schriftelijk aan 
Ruvoma te melden.

4.  Ruvoma is gerechtigd het huurobject te allen tijde te vervangen door een 
gelijkwaardig huurobject. 

5.  Wederpartij is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader 
waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en alleen voor het doel waarvoor 
het gehuurd is.

6.  Wederpartij gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, 
die Ruvoma hem door middel van instructieboeken en dergelijke of anderszins 
verstrekt. Wederpartij verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben 
met betrekking tot het huurobject.

7.  Wederpartij inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor 
zover niet anders is overeengekomen, verricht hij tijdig het benodigde dagelijks 
onderhoud voor behoud van de goede werking en gebruikt de juiste smeermiddelen 
en brandstoffen gedurende de hele periode dat een huurobject in zijn bezit is.

8.  De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van 
normale slijtage bij een behoorlijk gebruik in overeenstemming met de bestemming, 
zijn voor rekening van Ruvoma.

9.  Het is wederpartij verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of 
anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Ruvoma.

Artikel 23 Prijzen verhuur
1.  Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen exclusief brandstof en 

exclusief aan- en afvoerkosten van derden of Ruvoma zelf. 
2.  Ruvoma behoudt het recht om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren en door 

te belasten aan de wederpartij.  

Artikel 24 Schade- en transportrisico
1.  Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het 

huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de huurperiode. Na ontdekking van een 
gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet wederpartij het gebruik ervan 
niet voort dan na overleg met Ruvoma. Laat wederpartij (tijdig) overleg met Ruvoma 
na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van 
wederpartij.

2.  Ruvoma is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel, 
welke eventueel wordt toegebracht door het gehuurde materieel. De desbetreffende 
polisrechten draagt de wederpartij daarbij over aan de Ruvoma. 

3.  Wederpartij is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging en/of 
vorderingen van derden onverwijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Ruvoma, 
nadat enig voorval heeft plaatsgevonden. 

4.  Wederpartij dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het 
huurobject te voorkomen. Ingeval van diefstal/vermissing van het huurobject 
is wederpartij verplicht van de diefstal aangifte te doen bij het politiebureau. 
Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit diefstal en/of 
verduistering van het huurobject.

5.  De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan, of veroorzaakt door het 
verhuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van de wederpartij 
worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan. In geval van schade, 
vermissing, verlies, diefstal worden de reparatiekosten ofwel nieuwwaarde in 
rekening gebracht.

Artikel 25 Werkbonnen
1.  Ruvoma of diens gemachtigde kan de soort en het aantal gemaakte verhuururen 

registreren op werkbonnen. De werkbonnen worden in dat geval dagelijks of 
wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend. 

2.  Maakt de wederpartij of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden 
gelegenheid tot ondertekening, dan wordt de wederpartij geacht zich met de inhoud 
van de werkbonnen te verenigen.

Artikel 26 Einde verhuurperiode en teruglevering
1.  De huurperiode eindigt nadat Ruvoma het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. 

inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon of einde 
huurbon door Ruvoma en Wederpartij.

2.  Het huurobject onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek ofwel in of bij 
één van de vestigingen van Ruvoma wordt niet geaccepteerd en geldt niet als einde 
huurperiode en/of teruggeleverd. 

3.  Het (huurobject dient door de wederpartij in dezelfde originele staat terugbezorgd 
te worden als waarin hij deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen, zonder schade, 
onderhouden, schoon en op dezelfde wijze als bij aflevering. (e.e.a. behoudens 
normale slijtage). Schade, extra tijd of kosten welke hieruit voortvloeien komen voor 
rekening wederpartij. 

4.  Indien wederpartij het gehuurde object niet uiterlijk inlevert op de dag waarop 
de overeengekomen huurtermijn eindigt, is de wederpartij aan Ruvoma een 
schadevergoeding verschuldigd die tenminste gelijk is aan de overeengekomen 
huursom. Daarbij geldt dat elk deel van een dag als volledige dag wordt aangemerkt. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Ruvoma het recht om aanvullende schade 
op wederpartij te verhalen. Als het huurobject eerder wordt ingeleverd dan de dag 
waarop de huurtermijn eindigt, heeft wederpartij geen recht op teruggave van huur.

Hoofdstuk III Inhuur van machines werktuigen
Artikel 27 Algemeen
1.  Wederpartij is verplicht zorg te dragen dat de door Ruvoma van wederpartij 

ingehuurd materieel tijdig en op de gewenste locatie aanwezig zijn. 
2.  Ondergeschikten van Ruvoma of andere door Ruvoma ingeschakelde personen zijn 

te allen tijde bevoegd het gehuurde materieel te besturen tenzij de machinist van 
wederpartij dit uitdrukkelijk verbiedt.

Artikel 28 Instructies
1.  Ruvoma is enkel gehouden redelijke instructies van de wederpartij uit te voeren, 

voor zover de verlangde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de kwaliteit 
en de capaciteit het ingehuurde huurobject en het doel waarvoor het ter beschikking 
is gesteld. Alle werkzaamheden worden verricht onder verantwoordelijkheid en 
leiding van de wederpartij.

Hoofdstuk IV Terbeschikkingstelling werknemers
Artikel 29 Terbeschikkingstelling, selectie en vervanging 
1.  Indien Ruvoma een werknemer ter beschikking stelt, wordt daarvoor een vast 

uurtarief in rekening gebracht. Ruvoma is gerechtigd dit uurtarief te verhogen 
wanneer kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, lonen, sociale lasten, 
verzekeringspremies en dergelijke, alsmede alle andere kosten die de prijs van de 
Ruvoma geleverde zaken en diensten mede bepalen, wijzigen. 

2.  Wederpartij verstrekt tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht relevante 
informatie, waaronder een accurate omschrijving van de werkzaamheden, 
de vereiste en gewenste kwalificaties, de werktijden, arbeids- plaats, 
arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

3.  Ruvoma is geheel vrij in de keuze van de werknemers, die inzake de overeenkomst 
ter beschikking worden gesteld. Ruvoma kan te allen tijde een ter beschikking 
gestelde werknemer vervangen door een andere werknemer. 

4.  Ruvoma schiet niet toerekenbaar tekort jegens wederpartij en is niet gehouden 
tot vergoeding van enige schade of kosten aan wederpartij in geval van een 
beëindiging van de terbeschikkingstelling, waardoor rechtstreeks of onrechtstreeks 
de opdracht eindigt. 

Artikel 30 Garantie veiligheid, vrijwaring en aansprakelijkheid 
1.  Wederpartij zal zich ten aanzien van de terbeschikkinggestelde werknemer bij de 

uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering 
van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij ten opzichte 
van haar eigen werknemers gehouden is. 

2.  Wederpartij verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 
7:685 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf 
arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst 
heeft, aansprakelijk is voor de schade die die persoon in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden lijdt. 

3.  Wederpartij zal aan de werknemer alle schade vergoeden, die de werknemer in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Wederpartij zal 
Ruvoma tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren. 

4.  Ruvoma is niet aansprakelijk voor schade aan wederpartij dan wel aan derden, 
die gedurende de terbeschikkingstelling is ontstaan en die voortvloeit uit door haar 
werknemers uitgevoerde werkzaamheden, onderzoeken en/of gegeven adviezen. 

5.  Wederpartij zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het 
bepaalde in dit artikel. 

Artikel 31 Verbod werknemers in dienst te nemen of ter beschikking te stellen 
aan derde 
1.  Het is wederpartij niet toegestaan terbeschikkinggestelde werknemers in dienst 

te nemen, gedurende de periode dat de betreffende werknemer door Ruvoma ter 
beschikking is gesteld en binnen een periode van zes maanden na afloop van de 
overeenkomst.

2.  Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 zal wederpartij een boete verbeuren aan 
Ruvoma, ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende werknemer. 

3.  Het is wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruvoma niet 
toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen 
om onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde 
werkzaamheden te verrichten.


