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algemene voorwaarden bij bemiddeling, afname en/of levering van 
grond, bagger en/of bouwstoffen 
 
1. Geldigheid 
Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van iedere 
offerte, en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, van Grondbank 
GMG B.V. (hierna te noemen: GMG) voor: 
-  bemiddeling en afname van een partij grond; 
-  bemiddeling en levering van een partij grond. 
Afwijkingen en/of aanvullingen van genoemde offertes en deze 
voorwaarden gelden alleen indien zij schriftelijk zijn overeengekomen 
tussen partijen. 
 
2. ‘Nader te noemen’ 
In deze voorwaarden dient in plaats van het woord ‘afnemer’ gelezen te 
worden ‘de nader te noemen afnemer’ en bij het woord ‘leverancier’ 
dient gelezen te worden ‘de nader te noemen leverancier’. 
 
3. Garantie leverancier 
De leverancier is ermee bekend dat afnemer de grond verwerft ter 
verwerking in een project. In verband hiermee staat de leverancier 
ervoor in dat de grond na het onderzoek voor de kwalificatie, al dan niet 
uitgevoerd door of namens GMG, niet meer is vermengd, verontreinigd, 
bewerkt of dat er geen andere grond is toegevoegd. De leverancier 
staat er voor in dat de grond in dezelfde staat bij het project zal worden 
aangeleverd als waarin deze verkeerde tijdens het onderzoek 
voorafgaand aan de kwalificatie. 
 
4. Garantie afnemer 
De afnemer staat er voor in dat er van overheidswege de noodzakelijke 
goedkeuring is verleend voor het verwerken van de grond op de locatie 
van aflevering. Tenzij anders overeengekomen is de afnemer 
verantwoordelijk voor het melden van de toepassing van de betreffende 
partij bij: www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl 
 
5. Vervoer 
Indien niet anders is overeengekomen zal leverancier de grond voor 
eigen rekening, kosten en risico (laten) vervoeren naar de locatie van 
toepassing.  
 
6. Provinciale milieuverordening 
Iedere vracht dient vergezeld te gaan van een door de leverancier 
volledig ingevulde begeleidingsbrief (PMV-model). De leverancier 
verplicht zich de door GMG ter nakoming van de provinciale 
milieuverordening gegeven instructies stipt na te komen. 
 
7. Aanvoerreglement 
De leverancier ontvangt, voor zover aanwezig en van toepassing, van 
GMG vóór de eerste levering een exemplaar van het aanvoerreglement 
van de locatie van aflevering ontvangen. De leverancier is verant-
woordelijk voor de naleving (ook door zijn/haar onderaannemers) van 
het aanvoerreglement. 
 
8. Keuring 
De afnemer, dan wel een door afnemer aan te wijzen derde, kan vóór 
aanvaarding de grond uitsluitend ter keuring in ontvangst nemen, 
teneinde te beoordelen of de grond voldoet aan de overeengekomen 
civieltechnische en/of milieuhygiënische kwaliteit. Deze keuring zal de 
afnemer zo spoedig mogelijk (laten) uitvoeren. Indien blijkt dat de grond 
na keuring aan de civieltechnische en/of milieuhygiënische kwaliteit 
voldoet, dan wel als de afnemer afziet van de mogelijkheid tot keuring, 
zal deze de grond onverwijld aanvaarden.  
Indien de afnemer, dan wel een door afnemer aan te wijzen derde, de 
grond wenst te (her)keuren, zal de afnemer dit kenbaar maken aan de 
leverancier van de grond. Vervolgens zal de afnemer, dan wel een door 
de afnemer aan te wijzen derde, 2 (twee) monsters nemen, waarvan 
één exemplaar wordt verzegeld en voorzien van de handtekening van 
de leverancier of zijn vervoerder en de locatie en datum. 
 
9. Gevolgen aanvaarding 
Nadat de grond is aanvaard, gaat het eigendom van de grond 
rechtstreeks over van leverancier naar de afnemer.  
 
10. Gevolgen niet aanvaarden 
Indien de grond niet voldoet aan de in de offerte genoemde kwalificatie, 
zal leverancier de grond zo spoedig mogelijk op eigen kosten en risico 
verwijderen van de locatie van aflevering en afvoeren naar de locatie 
van herkomst, dan wel naar een andere wettelijk toegestane locatie. 
 
11. Hoeveelheid 
Afrekening van geleverde/ontvangen hoeveelheden geschiedt op basis 
van door betrokken partijen geparafeerde begeleidingsbrieven.  
 
12. Betaling/facturering 
GMG factureert in principe wekelijks. Alle aan GMG verschuldigde en 
genoemde bedragen gelden zonder enig beroep op korting of  

 
verrekening op enige (mogelijke) tegenvordering op GMG. Betaling 
dient te geschieden binnen 4 (vier) weken na factuurdatum. Bij niet 
tijdige betaling verkeert de niet-betalende leverancier en/of afnemer 
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke rente 
over het nog openstaande bedrag verschuldigd. Indien ook na 
aanmaning een factuur niet wordt voldaan, is hij aan GMG de 
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd op basis van het 
Rapport Voorwerk II. 
 
13. Vrijwaring 
De leverancier en/of afnemer vrijwaren GMG tegen alle mogelijke 
aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met deze 
overeenkomst of met de grond, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn 
van opzet of bewuste roekeloosheid van GMG. 
Hieronder behoren ook de situaties waarbij: 
- de leverancier door welke reden dan ook niet aan zijn/haar 
 toegezegde levering kan voldoen 
- de afnemer door welke reden dan ook de partij niet kan ontvangen 
 
14. Aansprakelijkheid GMG 
GMG is niet aansprakelijk voor mogelijke directe en/of indirecte schade, 
waaronder gevolgschade en noodzakelijk gemaakte kosten die 
leverancier en/of afnemer lijden, zullen lijden of maken bij de uitvoering 
van deze overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid aan de zijde van GMG. De aansprakelijkheid van GMG 
bedraagt in dat geval niet meer dan maximaal € 4.500,-. 
 
15. Gevolgen veranderend beleid en/of wet- en regelgeving  
Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving en/of beleid kan het 
voorkomen dat acceptatiecriteria, vergunningvoorschriften en/of 
normeringen veranderen. GMG is niet aansprakelijk voor de mogelijke 
schade (direct, indirect of vervolgschade) die daardoor kan ontstaan. 
 
16. Contracttermijn 
De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt doordat 
de volledige partij grond is aanvaard en geleverd en leverancier en/of 
afnemer alle openstaande facturen aan GMG hebben voldaan,  
dan wel aanvaarding niet heeft plaatsgevonden, de grond door de 
leverancier is geretourneerd en de door GMG gemaakte kosten en/of 
geleden schade zijn/is vergoed. 
 
17. Beëindiging 
In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of 
betalingsonmacht van de leverancier en/of afnemer, is GMG gerechtigd 
de overeenkomst onverwijld te beëindigen. 
 
18. Ontbindende voorwaarde 
De overeenkomst komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat 
de afnemer de grond niet aanvaardt, onverlet de verplichtingen van 
afnemer en leverancier ex artikel 5, 6, 10, 12 en 13 van deze 
voorwaarden, die van kracht blijven. 
 
19. Opschortende voorwaarde 
De overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde 
dat GMG zowel een voor akkoord ondertekende offerte heeft ontvangen 
van de leverancier als van de afnemer.  
 
20. Bekendmaken nader te noemen leverancier en/of afnemer 
Wanneer deze algemene voorwaarden deel uitmaken van een onder 
artikel 1a genoemde offerte kan de leverancier, nadat de grond is 
aanvaard of de overeenkomst vroegtijdig eindigt door een toerekenbare 
tekortkoming en/of (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of 
betalingsonmacht van de afnemer, GMG verzoeken binnen 1 maand de 
naam van de afnemer bekend te maken. 
Wanneer deze algemene voorwaarden deel uitmaken van een onder 
artikel 1b genoemde offerte kan de afnemer, nadat de grond is 
aanvaard of de overeenkomst vroegtijdig eindigt door een toerekenbare 
tekortkoming en/of (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of 
betalingsonmacht van de leverancier, GMG verzoeken binnen 1 maand 
de naam van de leverancier bekend te maken. 
 
21. Gevolgen ondertekening algemene voorwaarden 
Door ondertekening van deze voorwaarden zijn leverancier en afnemer, 
voor zover van toepassing, jegens elkaar verbonden voor een juiste 
uitvoering van hetgeen hierin is gesteld. Uit hoofde van deze 
voorwaarden kunnen leverancier en afnemer en verkoper ten opzichte 
van elkaar rechtstreeks nakoming vorderen. 
 
22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op deze overeenkomst en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien 
is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten 
ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel 
van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, 
zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse 
rechter te Arnhem. 


