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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Gedeponeerd ter Griffie der Kantongerechten in Paramaribo en bij de Kamer van 

Koophandel en Industrie 

 

Definities 

Artikel 1 

a. Huur: de huur van het materieel 

en personeel onder de 

overeenkomst; 

b. Materieel: de machines die 

worden verhuurd in de staat 

zoals ze verkeren; 

c. Dagverhuur: dit is gelijk aan acht 

uren; 

d. Halve dagverhuur: dit is gelijk 

aan vier uren; 

e. Contract prijs: de prijs voor het 

project, zoals overeengekomen 

onder de overeenkomst; 

f. Diensten: de diensten die 

opdrachtnemer onder de 

overeenkomst verleent en/of zal 

verlenen; 

g. Lading: de last, het object c.q. de 

objecten die op welke wijze dan 

ook moeten worden 

getransporteerd en/of gehesen 

en/of verplaatst en/of opgeslagen 

en/of overgeslagen en/of 

geborgen; 

h. Locatie: de plaats waar het 

materieel gebruikt zal worden, 

waar het personeel 

werkzaamheden zal uitvoeren 

en/of waar de diensten verleend 

zullen worden; 

i. Opdrachtgever: de partij die 

materieel, personeel en/of 

diensten van opdrachtnemer 

afneemt, of die voornemens is 

zulks te doen; 

j. Opdrachtnemer: de onderneming 

die een overeenkomst sluit met 

een opdrachtgever, of die 

voornemens is zulks te doen; 

k. Personeel: de werknemers, 

ondergeschikten en 

hulppersonen die opdrachtnemer 

onder de overeenkomst ter 

beschikking stelt en/of zal stellen. 

 

Toepasselijkheid 

Artikel 2 

De Algemene Voorwaarden maken 

onderdeel uit van iedere overeenkomst 

tussen opdrachtnemer en 

opdrachtgever, en op alle nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg 

zijn of daarmee verband houden, en op 

alle offertes, aanbiedingen, 
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intentieverklaringen, opdrachten, 

opdrachtbevestigingen en andere 

documenten en handelingen gemaakt 

en/of verricht ter voorbereiding op en/of 

voorafgaand en/of in verband met een 

overeenkomst. 

 

Artikel 3 

Geen voorwaarden van welke aard en 

van welke naam ook, die opdrachtgever 

hanteert en/of waarnaar opdrachtgever 

verwijst, zijn van toepassing en alle 

zodanige voorwaarden worden hierbij 

uitdrukkelijk verworpen door 

opdrachtnemer. 

 

Artikel 4 

In geval van tegenstrijdigheid tussen de 

Algemene Voorwaarden en de inhoud 

van de overeenkomst, prevaleren de 

bepalingen van de overeenkomst. 

 

Artikel 5 

De meest recente versie van de 

Algemene Voorwaarden is van 

toepassing. De meest recente versie is 

te vinden op de website. 

 

Overeenkomst 

Artikel 6 

Mondelinge en/of schriftelijk gemaakte 

overeenkomsten zijn bindend. 

 

Artikel 7 

Keuring van het materieel geschiedt 

vooraf. 

 

Artikel 8 

Onderverhuur en wederverhuur zijn niet 

toegestaan zonder schriftelijke 

toestemming van werknemer. 

 

Betaling  

Artikel 9 

De contractprijs wordt gerekend vanaf 

het moment het materieel zich op de 

locatie begeeft, ookal wordt het 

materieel niet gebruikt conform 

overeengekomen tijdstip door 

overmacht en/of toedoen van werkgever 

en/of diens onderdanen, totdat de huur 

wordt opgezegd. 

 

Artikel 10 

Opdrachtgever moet betalen binnen de 

betalingstermijn vermeld in de 

overeenkomst of, indien geen 

betalingstermijn is vermeld in de 

overeenkomst, dient er vooruit te 

worden betaald en/of binnen 14 

(veertien) dagen na de factuurdatum. 

 

Artikel 11 

Werkrapporten worden aan het eind van 

de dag opgemaakt. Deze moeten 

worden ondertekend door 
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opdrachtgever of diens 

vertegenwoordiger. 

Indien de werkrapporten niet worden 

ondertekend door opdrachtgever of 

diens vertegenwoordiger, wordt het 

geacht bindend te zijn. 

 

Artikel 12 

Op zon- en feestdagen, en ingeval van 

overwerk, wordt er een extra toeslag 

doorberekend. 

 

Artikel 13 

Er kan een handgeschreven en 

ondertekend schuldbekentenis worden 

vereist van opdrachtgever. 

 

Artikel 14 

Het verschuldigd bedrag wordt 

geindexeerd. 

 

Artikel 15 

Incassokosten komen voor rekening van 

opdrachtgever. 

 

Artikel 16 

Opdrachtgever moet de gewenste wijze 

ter verzending van de factuur vooraf 

aangeven. 

Indien opdrachtgever, binnen twee 

weken na verzending van de factuur, 

niet reageert, wordt het geacht bindend 

te zijn. 

 

Artikel 17 

Voor niet-gemobiliseerde materieel 

wordt in onderling overleg standby 

hours (wachtdagen) in rekening 

gebracht. Dit is gelijk aan 50% (vijftig 

procent) van de dagtarief. 

 

Artikel 18 

Indien de kostprijs van een of meer 

onderdelen van de contractprijs, waarop 

opdrachtnemer geen invloed heeft, na 

de datum van totstandkoming van de 

overeenkomst in prijs aanmerkelijk 

wordt verhoogd, is opdrachtnemer 

gerechtigd om de contractprijs 

dienovereenkomstig te verhogen.  

Als aanmerkelijke verhoging van de 

kostprijs heeft te gelden een verhoging 

van minimaal 5% (vijf procent). 

 

Artikel 19 

Betalingen van opdrachtgever aan 

opdrachtnemer zullen nimmer 

afhankelijk zijn van het ontvangen van 

betalingen door opdrachtgever van 

derden, inclusief de opdrachtgever van 

opdrachtgever. 

 

Artikel 20 

Indien opdrachtgever niet uiterlijk op de 

vervaldag heeft betaald, is 

opdrachtgever in verzuim, zonder dat 

enige ingebrekestelling is vereist, en zal 

opdrachtgever aan opdrachtnemer een 
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vertragingsrente verschuldigd zijn ter 

grootte van 1/4 % (eenvierde 

procent) per week en een wettelijke 

rente van 6% (zes procent) per jaar over 

de verschuldigde bedragen vanaf de 

desbetreffende vervaldag. 

 

Artikel 21 

Indien niet is voldaan aan het gestelde 

in artikel 32 en 36 dan zegt de 

opdrachtnemer de huur op en wordt een 

halvedag tarief in rekening gebracht. Dit 

is gelijk aan 2/3 (tweederde) deel van de 

dagtarief. 

 

Artikel 22 

Opdrachtnemer kan opdrachtgever een 

betalingsgarantie van een erkende bank 

vragen. 

 

Artikel 23 

In geval van betalingsverzuim door 

opdrachtgever komen alle kosten en 

uitgaven (waaronder begrepen alle 

kosten van rechtskundige bijstand, 

zowel gerechtelijk als 

buitengerechtelijk), die door 

opdrachtnemer worden gemaakt met 

betrekking tot het incasseren van het 

verschuldigde bedrag, zulks met een 

minimum van EUR 50.-- 

(vijftig Euro), voor rekening van 

opdrachtgever.  

 

Artikel 24 

Opdrachtnemer is gerechtigd goederen 

van opdrachtgever onder zich te 

houden, tot zekerheid voor de 

voldoening van al hetgeen 

opdrachtnemer van opdrachtgever (uit 

hoofde van de overeenkomst) te 

vorderen heeft, totdat opdrachtgever de 

vordering heeft voldaan, dan wel 

conveniërende zekerheid heeft gesteld. 

 

Transportkosten 

Artikel 25 

Er worden transportkosten in rekening 

gebracht.  

 

Artikel 26 

Binnen Paramaribo worden er geen 

transportkosten in rekening gebracht 

voor machines die niet tot het byzonder 

verkeer behoren. 

 

Aansprakelijkheid  

Artikel 27 

Opdrachtgever zal de structurele 

integriteit van de Lading, waaronder de 

geschiktheid van de Lading voor de 

gehanteerde methode tijdens de 

werkzaamheden garanderen. 

Opdrachtnemer zal, tenzij expliciet 

anders overeengekomen, niet 

verantwoordelijk zijn voor de structurele 

integriteit van de lading en voor de 
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geschiktheid van de lading voor de 

gehanteerde methode. 

 

Artikel 28 

Het is de verantwoordelijkheid van 

opdrachtgever na te gaan wat de 

gronddrukken zullen zijn tijdens de 

werkzaamheden en opdrachtgever 

garandeert dat de grond de benodigde 

gronddruk kan weerstaan. 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle 

gevolgen, verlies, schade en/of kosten 

die ontstaan indien de grond de 

gronddruk tijdens de werkzaamheden 

niet kon weerstaan. 

 

Artikel 29 

 Opdrachtnemer stelt zich in geen enkel 

opzicht aansprakelijk voor: 

a. schade, ontstaan door eigen 

schuld en voor de gevolgen van 

zijn schuld bij het verrichten van 

werkzaamheden; 

b. schade, toegebracht door opzet 

en/of grove schuld van 

ondergeschikten, of  van degene 

die hij tewerk stelt; 

c. schade, ontstaan door eigen 

schuld en voor de gevolgen van 

zijn schuld bij het verrichten van 

werkzaamheden bij het verhuren 

of onderverhuren van diens 

zwaar materieel; 

d. schade, toegebracht door opzet 

en/of grove schuld van 

ondergeschikten, of  van degene 

die hij tewerk stelt bij het 

verhuren of onderverhuren van 

diens zwaar materieel; 

behalve voor zoover blijkt van ernstige 

tekortkoming van diens bestuurder (s) 

der zaak persoonlijk. 

 

Artikel 30 

In geen geval is opdrachtnemer 

aansprakelijk voor enig(e) verlies, 

kosten of schade ten gevolge van 

vertraging in de uitvoering door 

opdrachtnemer. 

 

Artikel 31 

Opdrachtgever is tegenover 

opdrachtnemer en/of derden 

aansprakelijk voor schade, verlies en/of 

kosten welke voortvloeit uit onjuiste 

en/of bedrieglijke en/of onvolledige 

omschrijvingen, aanduidingen of 

mededelingen, alsmede voor schade, 

verlies en/of 

kosten welke voortvloeit uit niet te voren 

medegedeelde gebreken aan de lading 

en/of aan de verpakking, ook indien 

deze schade, verlies en/of kosten 

zonder zijn schuld is ontstaan. Indien 

het gewicht niet of verkeerd opgegeven 

wordt dan is opdrachtgever 
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aansprakelijk voor alle schade, verlies 

en/of kosten die daaruit voortvloeien. 

 

Artikel 32 

Opdrachtgever moet zorgen voor 

bewaking voor het materieel. In gevallen 

van o.a. diefstal is opdrachtgever 

tegenover opdrachtnemer aansprakelijk 

voor schade, verlies en/of kosten. 

 

Verzekering 

Artikel 33 

Opdrachtgever dient ervoor zorg te 

dragen dat opdrachtgever of een lid van 

de opdrachtgever groep gedurende de 

looptijd van de overeenkomst, het 

project, de diensten, de huur en van het 

werk een primaire transport, CAR 

(Construction All Risks), EAR (Erection 

All Risk) of vergelijkbare verzekering zal 

sluiten en aanhouden, die tenminste 

adequate dekking geeft terzake van 

materieel verlies en/of zaakschade en/of 

letsel veroorzaakt aan, door of met de 

lading en/of het werk. De verzekering 

dient dekking te bieden op de Locatie 

alsmede gedurende transport. 

 

Uitvoering 

Artikel 34 

In geen geval is opdrachtnemer 

verplicht uitvoering te geven aan 

activiteiten, instructies en/of 

aanwijzingen van welke partij dan ook 

indien naar het uitsluitende redelijke 

oordeel van opdrachtnemer dit onveilig 

is en/of potentieel gevaarlijk is voor het 

leven of eigendommen. 

Artikel 35 

Tenzij expliciet anders 

overeengekomen, is de opdrachtgever 

verantwoordelijk voor en zal zorgdragen 

voor het verkrijgen van alle 

vergunningen, licenties, wegafzettingen 

en andere goedkeuringen, die nodig zijn 

voor het project, het werk en de locatie. 

  

Artikel 36 

De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat 

de locatie goed toegankelijk is, dat het 

materieel behoorlijk en veilig kan 

worden gemobiliseerd en dat het 

project, de huur en/of de diensten 

kunnen aanvangen op de 

overeengekomen datum en kunnen 

worden uitgevoerd zonder onderbreking 

of belemmering.  

 

Artikel 37 

Tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen is opdrachtgever 

verantwoordelijk voor het verzorgen van 

deugdelijke hijs-, aanslag-, vijzel-, en/of 

sjorpunten welke voldoende sterk 

dienen te zijn voor de uitvoering van het 

werk. 
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Artikel 38 

Het materieel wordt gehuurd zonder 

hulp- en bevestigingsmiddelen. 

 

Artikel 39 

De opdrachtgever zal ervoor zorgen dat 

de werkomstandigheden op de Locatie 

(in het bijzonder met betrekking tot 

veiligheid en gezondheid) goed en 

volledig in overeenstemming zijn met de 

vereiste maatstaven en volledig in 

overeenstemming zijn met de 

plaatselijke regelgeving en vereisten. 

 

Materieel 

Artikel 40 

Het materieel mag slechts worden 

gebruikt op de locatie en alleen volgens 

de specificaties en capaciteiten. Geen 

ander gebruik is toegestaan. 

 

Artikel 41 

Tenzij anders bepaald in de 

overeenkomst zal mobilisatie en 

demobilisatie van het materieel door 

opdrachtnemer plaatsvinden op kosten 

van opdrachtgever. 

 

Artikel 42 

De opdrachtgever is niet gerechtigd om 

het materieel in huur of in onderhuur te 

verstrekken en/of om enige rechten, van 

welke aard dan ook, op of in het 

materieel te verstrekken, aan wie dan 

ook. 

 

Artikel 43 

De opdrachtgever is verplicht om goed 

te zorgen voor het materieel en om het 

materieel zorgvuldig te gebruiken. De 

opdrachtgever is verantwoordelijk en 

aansprakelijk jegens opdrachtnemer 

voor alle gebreken en/of schade 

toegebracht aan het materieel 

gedurende de huur en de project duur. 

 

Artikel 44 

Opdrachtnemer zal te allen tijde 

gerechtigd zijn het materieel te 

inspecteren. Opdrachtgever dient 

opdrachtnemer op verzoek van 

opdrachtnemer hiertoe volledige 

medewerking te geven. 

 

Personeel 

Artikel 45 

In de overeenkomst is mede begrepen 

het ter beschikking stellen van 

personeel die deskundigheid, de 

kwalificaties en de vereisten bezit om de 

werkzaamheden te verrichten zoals 

aangegeven in de overeenkomst. 

 

Artikel 46 

Opdrachtgever zal volledig 

verantwoordelijk en aansprakelijk zijn en 
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opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer 

volledig voor alle consequenties, 

schade, kosten en verlies   die 

voortvloeien uit enig handelen of nalaten 

van het personeel tenzij in geval van 

opzet van het personeel met het doel de 

schade, kosten en/of verlies te 

veroorzaken. 

 

Artikel 47 

Opdrachtgever zal volledig 

verantwoordelijk zijn voor en zorgdragen 

voor een veilige werkomgeving voor het 

personeel en het naleven van de 

wetgeving gedurende het project en/of 

de huur. 

 

Artikel 48 

Opdrachtgever zal handelen in 

overeenstemming met alle regels, 

voorschriften en maatregelen met 

betrekking tot veiligheid, milieu, 

gezondheid en werkomstandigheden. 

 

Artikel 49 

Tenzij anders bepaald in de 

overeenkomst is de opdrachtgever 

verantwoordelijk voor en zal zorgdragen 

voor het verkrijgen van alle 

vergunningen, licenties en andere 

goedkeuringen, die nodig zijn voor het 

uitvoeren van de werkzaamheden met 

het materieel en/of gebruik van het 

personeel. 

 

Artikel 50 

Bij overwerk, na 18.00 uur, zal 

opdrachtgever zorgen voor voeding en 

drank naar keuze voor personeel van 

opdrachtnemer, rekening houdende met 

o.a. allergie, geloofsovertuiging.  

In geval van onverwachte overwerk zal 

opdrachtgever zorgen voor een 

deugdelijke verblijf voor het personeel 

van opdrachtnemer. 

 

 Overmacht 

Artikel 51 

In het geval dat de uitvoering van 

verplichtingen onder de overeenkomst 

tijdelijk is verhinderd ten gevolge van 

een overmachtfeit, zal het overmachtfeit 

slechts tot gevolg hebben dat de 

uitvoering van die verplichtingen (met 

uitzondering van betalingsverplichting-

en) wordt uitgesteld, en zal dit feit niet 

gelden als een reden om de 

overeenkomst niet na te komen. 

 

Beëindiging 

Artikel 52 

Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever 

zijn gerechtigd, met inachtneming van 

een beëindigingtermijn van 1 (een) 

werkdag, om de overeenkomst 

(gedeeltelijk) te beëindigen. 
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Toepasselijk recht en 

Jurisdictie 

Artikel 53 

Alle overeenkomsten waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn, en 

alle nadere overeenkomsten die het 

gevolg daarvan zijn, waaronder 

begrepen geschillen met betrekking tot 

het bestaan, de geldigheid en/of de 

beëindiging ervan, worden uitsluitend 

beheerst door en geïnterpreteerd naar 

Surinaams recht. 

 

Artikel 54 

Indien enige bepaling of enig onderdeel 

van de overeenkomst of van deze 

Algemene Voorwaarden nietig of niet 

uitvoerbaar mocht blijken te zijn, om 

welke reden dan ook, dan is die 

nietigheid en onuitvoerbaarheid beperkt 

tot die bepaling en heeft het geen 

verdere strekking. Alle zodanige nietige 

of onuitvoerbare onderdelen van de 

overeenkomst of deze Algemene 

Voorwaarden zullen worden vervangen 

(of geacht worden te zijn vervangen) 

door bepalingen, die noch nietig noch 

onuitvoerbaar zijn en die zo min 

mogelijk afwijken van de nietige en/of 

onuitvoerbare bepalingen, in 

aanmerking nemende de bedoelingen 

van de overeenkomst en van de 

Algemene Voorwaarden en van de 

desbetreffende bepalingen. 

 

 

Paramaribo, 12 augustus 2016 

 

 

 

(HANDTEKENING) 

 

 

 

Kwatta General Contractors N.V. 

Jankie Hijskranen 

 

(NAAM ONDERGETEKENDE) 
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