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Abeko Marine B.V. 
Natte en Droge infrastructuur 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap  

Abeko Marine B.V. 
(De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Abeko Marine B.V. zijn op 11 juni 2013, onder nummer 

34237265, in depot genomen door de kamer van Koophandel te Amsterdam) 

 

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna 

met een hoofdletter geschreven begrippen de 

volgende betekenis: 

1.1 Aanbieding: iedere van Abeko Marine 

afkomstige offerte en/of prijsopgave. 

1.2 Abeko Marine: de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid Abeko 

Marine B.V. gevestigd te Beverwijk; Abeko 

Marine kan de Overeenkomst sluiten 

zowel voor zichzelf als (mede) ten 

behoeve van haar dochter- en gelieerde 

maatschappijen zoals bedoeld in art. 

2:24b Burgerlijk Wetboek. 

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene 

verkoop- en leveringsvoorwaarden van 

Abeko Marine. 

1.4 Dienst(en): aanvullende verrichtingen 

door Abeko Marine ten behoeve van de 

aflevering van Producten, waaronder, 

doch niet uitsluitend, verstaan de 

terbeschikkingstelling van materieel en 

transportmiddelen. 

1.5 Koper: degene met wie Abeko Marine de 

Overeenkomst sluit over de afname van 

Producten en/of Diensten. 

1.6 Opdracht: de opdracht van de Koper aan 

Abeko Marine tot levering van Producten 

en/of het verrichten van Diensten. 

1.7 Opdrachtbevestiging: de schriftelijke 

bevestiging (waaronder per e-mail) van de 

Opdracht door Abeko Marine aan Koper. 

1.8 Overeenkomst: iedere overeenkomst die 

tussen Abeko Marine en Koper tot stand 

komt met betrekking tot de afname van 

Producten en/of Diensten, alsmede elke 

wijziging daarvan of aanvulling daarop, 

alsmede alle (rechts)handelingen ter 

voorbereiding en ter uitvoering van die 

Overeenkomst. 

1.9 Product(en): door Abeko Marine 

afgeleverde of af te leveren bouwstoffen, 

waaronder, doch niet uitsluitend, zand en 

grind, ongeacht of de Opdracht uitsluitend 

de aflevering van die bouwstoffen dan wel 

(mede) het verrichten van Diensten 

omvat. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 De Algemene Voorwaarden maken deel 

uit van iedere Overeenkomst en zijn 

voorts van toepassing op iedere 

Aanbieding en Opdrachtbevestiging.  

2.2 Afwijking(en) van de Algemene 

Voorwaarden zijn slechts geldig indien en 

nadat deze schriftelijk tussen Abeko 

Marine en Koper zijn overeengekomen. 

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of 

specifieke voorwaarden van Koper wordt 

door Abeko Marine uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

 

 

Artikel 3  Aanbiedingen en Overeenkomsten 

 

3.1 Een Aanbieding is vrijblijvend en wordt 

gedaan op basis van de op het tijdstip van 

de Aanbieding geldende prijzen en 

specificaties, tenzij door Abeko Marine 

uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt 

bevestigd. 

3.2 Een Aanbieding staat gedurende dertig 

(30) dagen na verzending daarvan open 

voor aanvaarding. Zolang de Aanbieding 

niet is aanvaard, is Abeko Marine bevoegd 

de Aanbieding geheel of gedeeltelijk te 

herroepen. 
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3.3 Een Overeenkomst komt tot stand na een 

Opdrachtbevestiging of door aanvang van 

de feitelijke uitvoering van de Diensten of 

het leveren van de Producten door Abeko 

Marine. 

3.4 Indien een Koper een Aanbieding 

aanvaardt, heeft Abeko Marine het recht 

de Aanbieding binnen twee (2) werkdagen 

na ontvangst van de aanvaarding te 

herroepen. 

3.5 Iedere Overeenkomst wordt door Abeko 

Marine gesloten onder de ontbindende 

voorwaarde, dat de Koper in voldoende 

mate solvabel moet zijn; desgewenst kan 

Abeko Marine Koper verzoeken 

deugdelijke zekerheidstelling voor 

nakoming van zijn verplichting te stellen. 

In het geval de Koper vervolgens geen 

zekerheid stelt is uitsluitend Abeko Marine 

en niet Koper, gerechtigd de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, zonder dat daartoe de 

tussenkomst van de rechter is vereist. 

Abeko Marine is ook gerechtigd de 

uitvoering van de Overeenkomst op te 

schorten. Abeko Marine is in een dergelijk 

geval niet gehouden tot betaling van 

schadevergoeding aan Koper. 

3.6 Indien Abeko Marine op verzoek van 

Koper Producten levert en/of Diensten 

verricht voordat partijen 

overeenstemming hebben bereikt over de 

prijs en betalingscondities daarvan, zal 

Koper Abeko Marine een vergoeding 

betalen, met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 4 en 5 en 

conform de dan bij Abeko Marine 

geldende prijzen. 

 

 

Artikel 4 Prijzen 

 

4.1  Prijzen zijn gebaseerd op soort en 

hoeveelheid van de te leveren Producten 

en de omvang van de te verrichten 

Diensten zoals vermeld in de Aanbieding. 

4.2 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (EUR) 

en zijn netto en exclusief omzetbelasting, 

tenzij anders vermeld in de Aanbieding. 

4.3 Abeko Marine is gerechtigd na de 

Aanbieding, de Opdrachtbevestiging en/of 

tijdens de duur van de uitvoering van de 

Overeenkomst de prijs te verhogen, indien 

en voor zover de verhoging het gevolg is 

van een wijziging van één of meerdere 

kostprijsbepalende elementen van de te 

leveren Producten en/of te verrichten 

Diensten. 

4.4 Onder kostprijsbepalende elementen 

worden, doch niet uitsluitend, verstaan: 

heffingen en andere lasten van 

overheidswege, bagger- en 

standaardprijzen bij de win- en 

productieplaatsen, domeinrechten, 

grondstoffenprijzen, brandstof- en 

olieprijzen en/of andere factoren die de 

prijs van de Producten en/of Diensten 

mede bepalen. 

4.5 Abeko Marine zal Koper informeren over 

de reden van de prijsverhoging en 

aangeven welke kostprijsbepalende 

elementen zodanig zijn gewijzigd dat tot 

een kostprijsverhoging wordt overgegaan. 

4.6 Een prijsverhoging als gevolg van een 

wijziging in een van de kostprijsbepalende 

elementen als omschreven in artikel 4.4 

zal de Koper nimmer het recht geven op 

ontbinding van de Overeenkomst, c.q. 

annulering van de Opdracht. 

 

 

Artikel 5 Betaling 

 

5.1 Koper dient iedere factuur van Abeko 

Marine te betalen uiterlijk binnen dertig 

(30) dagen na de factuurdatum, zonder 

dat Koper enige korting of beroep op 

compensatie, schuldvergelijking en/of 

schuldverrekening toekomt. 

5.2 Indien de betaling niet plaatsvindt binnen 

de overeengekomen termijn van dertig 

(30) dagen, is de Koper van rechtswege in 

verzuim zonder dat een ingebrekestelling 

is vereist. De Koper is met ingang van de 

dertigste dag na de factuurdatum over het 

verschuldigde bedrag de wettelijke 

handelsrente in de betreffende periode 

verschuldigd, tot aan de dag van de 

algehele voldoening. 

5.3 In geval betaling van een factuur niet 

plaatsvindt binnen de overeengekomen 

termijn van dertig (30) dagen, is Abeko 

Marine voorts bevoegd: 

 a.  nakoming van haar verplichtingen 

onder alle Overeenkomsten met 

Koper op te schorten totdat 
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Abeko Marine volledige betaling 

van alle opeisbare vorderingen 

van Koper heeft ontvangen; 

 b. vooruitbetaling of contante 

betaling door Koper ter zake van 

die Overeenkomsten met Koper 

te verlangen; 

 c. genoegzame zekerheid te eisen 

van Koper voor de nakoming van 

zijn verplichtingen jegens Abeko 

Marine. 

5.4 Het bepaalde in artikel 5.3 is tevens van 

toepassing in het geval van gerede twijfel 

bij Abeko Marine omtrent de gegoedheid 

van Koper als bedoeld in artikel 3.5, zolang 

de Koper vervolgens  nog geen adequate 

zekerheid heeft gesteld, en laat onverlet 

alle overige rechten die Abeko Marine 

heeft. 

5.5 Indien Abeko Marine buitengerechtelijke 

kosten moet maken om haar 

vordering(en) te incasseren, komen deze 

kosten voor rekening van Koper, met een 

minimum van 15% van het verschuldigde 

bedrag. 

5.6 Indien Abeko Marine 

betalingsherinneringen of andere 

verzoeken tot betaling aan Koper richt op 

een moment dat Koper reeds in verzuim 

is, doen dergelijke betalingsherinneringen 

of verzoeken tot betaling niet af aan het 

bepaalde in artikelen 5.1 tot en met 5.5. 

 

 

Artikel 6 Hoedanigheid en conformiteit van 

Producten 

 

6.1 Tenzij door Abeko Marine uitdrukkelijk 

naar een kwaliteitsnorm is verwezen, 

bezitten de Producten geen bijzondere 

eigenschappen en/of samenstelling en zijn 

de Producten van de gemiddelde (als in de 

branche) gebruikelijke kwaliteit. 

6.2 Alle opgaven door Abeko Marine van 

getallen, maten, gewichten en/of ander 

aanduidingen van Producten zijn met zorg 

gedaan. Abeko Marine staat er niet voor 

in dat zich ter zake geen afwijkingen zullen 

voordoen en eventuele afwijkingen geven 

Koper niet het recht de Overeenkomst te 

ontbinden. 

6.3  Abeko Marine draagt er zorg voor dat de 

Producten voldoen aan de wettelijke 

vereisten (waaronder de KIWA 

certificaten) en aan de gradering zoals die 

in de Overeenkomst is opgenomen. 

 

 

Artikel 7  Inspectie van Producten  

 

7.1 Koper is gerechtigd om de Producten 

voorafgaand aan de bezorging door Abeko 

Marine of de afhaling door Koper op 

kwaliteit en hoedanigheid te inspecteren, 

bij gebreke waarvan het recht om te 

reclameren over de kwaliteit en/of 

hoedanigheid vervalt. 

7.2 Koper is te allen tijde gerechtigd om een 

monster op te vragen bij Abeko Marine of 

zelf een monster te komen nemen of te 

laten nemen van de bestelde Producten 

op de kade van Abeko Marine in 

Beverwijk. 

7.3 Koper analyseert en keurt de monsters op 

conformiteit met de 

producteigenschappen van de Producten 

die blijken uit de Opdrachtbevestiging. 

7.4 Koper informeert Abeko Marine 

onverwijld als de Producten niet voldoen 

aan de producteigenschappen uit de 

Opdrachtbevestiging, of indien de 

Producten anderszins niet voldoen. 

7.5 Koper informeert Abeko Marine voorts 

onverwijld wanneer hij de geïnspecteerde 

Producten akkoord heeft bevonden. 

7.6 Het risico met betrekking tot de Producten 

van Abeko Marine gaat over op Koper op 

het moment dat de Producten de kade 

van Abeko Marine in Beverwijk hebben 

verlaten, ongeacht of Abeko Marine voor 

het vervoer van de Producten zorgt, of dat 

Koper de Producten bij Abeko Marine in 

Beverwijk heeft opgehaald. 

7.7 Nadat de Producten de kade van Abeko 

Marine hebben verlaten, heeft Koper geen 

mogelijkheid meer om te reclameren over 

de kwaliteit of hoedanigheid van de 

Producten. 

7.8 Indien bij levering in een schip of schepen 

een grotere hoeveelheid wordt geladen 

dan was overeengekomen en zulks buiten 

de schuld van Abeko Marine is geschied 

en eventuele lossing van het teveel 

geladene kosten met zich brengt, is Abeko 
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Marine niet verplicht het teveel geleverde 

terug te nemen en kan Abeko Marine de 

feitelijk geleverde hoeveelheid alsnog 

factureren aan Koper. Indien door 

overbelading boetes vanwege 

overheidsinstanties ontstaan, dan komen 

deze voor rekening van Koper. 

7.9 Bij levering in vrachtauto’s wordt de 

hoeveelheid geleverde Producten door 

weging bepaald. De door Koper c.q. de 

chauffeur ondertekende weegbon of 

laadbewijs geldt als bindend tussen 

partijen voor de door Abeko Marine te 

factureren hoeveelheid. 

 

 

Artikel 8 Levering en lossing door Abeko 

Marine 

 

8.1 Indien partijen overeenkomen dat Abeko 

Marine de Producten aflevert op een 

aangegeven plaats van aflevering door 

Koper, dan geschiedt het vervoer van de 

Producten voor rekening en risico van 

Abeko Marine. In alle andere gevallen 

geschiedt het vervoer van de Producten 

voor rekening en risico van Koper. 

8.2 Koper is verplicht de Producten af te 

nemen op het moment waarop Abeko 

Marine deze op de aangeven plaats van 

aflevering aan Koper ter beschikking stelt. 

8.3 Indien de overeengekomen plaats van 

aflevering niet bereikbaar is, heeft Abeko 

Marine aan haar verplichting tot 

aflevering voldaan door de Producten zo 

dicht mogelijk bij de overeengekomen 

plaats van aflevering af te leveren. 

8.4 Abeko Marine is bevoegd alle schade, die 

zij lijdt omdat zij de Producten niet op de 

plaats van aflevering kan afleveren, op 

Koper te verhalen. 

8.5 De lossing van Producten geschiedt door 

Abeko Marine indien partijen dat 

uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. In 

alle andere gevallen geschiedt de lossing 

door Koper. Indien Koper nalaat tijdig tot 

lossing van de Producten over te gaan, is 

Abeko Marine bevoegd de Producten voor 

rekening en risico van Koper te lossen. 

8.6 Indien Abeko Marine tot lossing is 

verplicht, maar lossing niet mogelijk is 

door de gesteldheid van de losplaats, 

heeft Abeko Marine aan haar verplichting 

tot lossing voldaan door de Producten zo 

dicht mogelijk bij de overeengekomen 

plaats van lossing te lossen. 

8.7 Abeko Marine is bevoegd alle schade, die 

zij lijdt omdat zij de Producten door de 

gesteldheid van de losplaats niet op die 

plaats kan lossen, op Koper te verhalen. 

 

 

Artikel 9 Afhalen en belading door Koper 

 

9.1 Indien Koper de Producten afhaalt bij 

Abeko Marine in Beverwijk, geldt dat 

Koper te allen tijde verantwoordelijk is 

voor de wijze van belading van de door 

Koper ter belading aangeboden 

transportmiddelen. Koper vrijwaart Abeko 

Marine van alle aansprakelijkheden ten 

gevolge van onjuiste wijze van belading. 

9.2 Neemt Koper de Producten niet of niet 

tijdig af, dan zal hij zonder 

ingebrekestelling in verzuim zijn. Abeko 

Marine is in dat geval gerechtigd de 

Producten voor rekening en risico van 

Koper op te slaan of deze aan een derde 

partij te verkopen. Koper blijft de 

koopsom, vermeerderd met rente en 

kosten (bij wege van schadevergoeding) 

verschuldigd, verminderd met de 

eventueel door Abeko Marine te 

ontvangen netto-opbrengst van de 

eventuele verkoop van de betreffende 

Producten aan een derde partij. 

 

 

Artikel 10 Leveringstermijn 

 

10.1 Alle leveringstermijnen gelden slechts als 

bij benadering opgegeven. Deze termijnen 

zijn nimmer als fatale termijnen aan te 

merken. 

10.2 Indien Abeko Marine een opgegeven 

leveringstermijn, anders dan door 

overmacht, met meer dan twee maanden 

overschrijdt, kan Koper, na schriftelijke 

ingebrekestelling onder opgaaf van een 

redelijke laatste termijn, de 

Overeenkomst ontbinden.  

10.3 Mocht gedurende de periode van twee 

maanden blijken dat nakoming van de 

Overeenkomst voor Abeko Marine 
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zodanig bezwaarlijk is dat nakoming niet 

langer van Abeko Marine gevergd kan 

worden, dan is Abeko Marine gerechtigd 

de Overeenkomst te ontbinden. Koper kan 

geen recht op schadevergoeding doen 

gelden. 

 

 

Artikel 11 Overmacht 

 

11.1 Omstandigheden buiten de wil en 

toedoen van Abeko Marine, van dien aard 

dat nakoming door Abeko Marine van de 

Overeenkomst redelijkerwijze niet van 

Abeko Marine kan worden verlangd, 

gelden als overmacht. 

11.2 In ieder geval – maar niet uitsluitend - 

wordt als overmacht aangemerkt: 

werkstakingen, veranderingen van de 

bevaarbaarheid van de waterwegen en 

weersomstandigheden van zodanige aard 

dat de Producten niet tijdig langs de 

gebruikelijke route van vervoer op de 

plaats van aflevering kunnen zijn of de 

Diensten niet kunnen worden uitgevoerd. 

11.3 Abeko Marine zal Koper inlichten zodra 

een geval van overmacht is ingetreden. 

11.4 In geval van overmacht is Abeko Marine 

bevoegd van de betreffende Opdracht af 

te zien, in welk geval Koper en Abeko 

Marine van hun verplichtingen uit hoofde 

van de Overeenkomst jegens elkaar ter 

zake van deze Opdracht worden 

ontslagen, zonder gehouden te zijn tot het 

betalen van schadevergoeding. 

  

 

Artikel 12 Overgang van risico en eigendom 

 

12.1 Het risico met betrekking tot de 

Producten van Abeko Marine gaat over op 

Koper op het moment dat de Producten 

de kade van Abeko Marine in Beverwijk 

hebben verlaten, ongeacht of Abeko 

Marine voor het vervoer van de Producten 

zorgt, of dat Koper de Producten in de 

haven van Abeko Marine afhaalt. 

12.2 De eigendom van de Producten gaat over 

van Abeko Marine op Koper na volledige 

betaling van: 

  a. de prijs van de Producten; en 

  b. eventuele vorderingen van Abeko 

Marine op Koper   voor 

door Abeko Marine verrichte of te 

verrichten   Diensten ten 

behoeve van Koper; en 

  c. al hetgeen Abeko Marine van 

Koper te vorderen mocht   hebben 

wegens tekortschieten van Koper in 

  nakoming van zijn verplichtingen 

jegens Abeko Marine,  

 (inclusief incassokosten, rente en 

boetes). 

12.3 Indien na aflevering van de Producten aan 

Koper door Koper de prijs van de 

Producten niet is betaald of Koper overige 

openstaande vorderingen niet heeft 

voldaan, kan Abeko Marine de Producten 

door middel van een tot Koper gerichte 

schriftelijke verklaring terugvorderen. 

Wenst Abeko Marine naar eigen keuze 

van deze bevoegdheid tot terugvordering 

ook gebruikt te maken in gevallen waarin 

Koper de prijs slechts gedeeltelijk heeft 

betaald, dan is zij daartoe gerechtigd 

tegen teruggave van het door Koper reeds 

betaalde bedrag verminderd met het 

bedrag aan schade dat Abeko Marine lijdt 

als gevolg van de ontijdige betaling door 

Koper van de prijs. 

12.4 Indien de Producten door Koper zijn 

vervreemd, bezwaard, bewerkt of 

vermengd etc., zal Koper gehouden zijn 

tot onmiddellijke en volledige vergoeding 

van alle schade die Abeko Marine heeft 

geleden. 

 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid 
 

13.1 Behoudens opzet en grove roekeloosheid 

is Abeko Marine, haar personeel of 

derden waarvan zij zich bedient, niet 

aansprakelijk voor directe of indirecte 

schade ontstaan in verband met de 

uitvoering van de Overeenkomst, met 

inbegrip van schade aan derden, 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen, bedrijfsschade en 

vertragingsschade. 

13.2 Onverminderd het bepaalde in de 

artikelen 13.1 is de aansprakelijkheid van 

Abeko Marine te allen tijde beperkt tot 

het bedrag van de koopprijs van de 



  
Pagina 6 van 6 

 
  

Producten of de Diensten terzake waarvan 

die aansprakelijkheid is ontstaan.  
 

 

Artikel 14 Veiligheid, gezondheid en milieu 
 

14.1 Koper is verplicht om de wettelijke 

bepalingen en daarmee gelijk te stellen 

voorschriften en normen, waaraan de 

uitvoering van de Overeenkomst is 

onderworpen, na te leven. Dit geldt voor 

zowel ten aanzien van werkmethoden als 

voor materieel en materialen. 

14.2 Koper dient zich te conformeren aan 

veiligheids-, gezondheids- en 

milieuprocedures van Abeko Marine, voor 

zover deze aan Koper bekend zijn 

gemaakt. 

 

 

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht 
 

15.1 Geschillen tussen Abeko Marine en Koper, 

voortvloeiende uit deze Overeenkomst, 

zullen zoveel mogelijk door middel van 

goed overleg tot een oplossing worden 

gebracht. 

15.2 Indien partijen ten aanzien van de in 

artikel 15.1 bedoelde geschillen niet tot 

een oplossing komen, zullen zij het geschil 

onderwerpen aan het oordeel van de 

bevoegde rechter te Noord-Holland, 

locatie Haarlem. 

15.3 Op de Overeenkomst en de uitvoering 

daarvan is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 
 

 

 

Artikel 16 Slotbepaling 
 

16.1 Van toepassing is steeds de versie van de 

Algemene Voorwaarden zoals die gold ten 

tijde van het tot stand komen van de 

Overeenkomst. 

*** 


