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Aanvullende Uitgangspunten  
Met het akkoord gaan van de offerte gaat opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid van navolgende 

Aanvullende Uitgangspunten: 

 

Acceptatie: 

• Acceptatie van genoemde partij(en) geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door 

bevoegd gezag en acceptant. 

• Opdrachtgever bevestigt de primaire ontdoener te zijn of gemachtigd te zijn namens de primaire 

ontdoener. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het overhandigen van de juiste gegevens 

over de primaire ontdoener aan Grondbalans B.V.  

• Als blijkt dat de partij niet voldoet aan de genoemde uitgangspunten, dient opdrachtgever de 

partij terug te nemen. 
 

Levering: 

• Niet de leverancier, maar de toepasser van de partij grond is verantwoordelijk voor het melden 
van deze toepassing aan het bevoegd gezag. Op verzoek kan Grondbalans deze melding voor u, 
als toepasser, verzorgen. 

• De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk voor eventuele overige vergunningen en/of 
ontheffingen. 

• Grondbalans is niet verantwoordelijk voor eventuele wijziging in het beleid van het betreffende 
bevoegd gezag en/of wijzigingen in het landelijk beleid, waardoor levering onder de condities 
en uitgangspunten van deze aanbieding niet meer mogelijk is. 

• Indien de opdrachtgever een controlekeuring wenst op het materiaal (in of buiten het werk) 
dient dit voorafgaand aan de grondaanvoer aangegeven te worden. Is sprake van een eventuele 
andere uitslag van de controlekeuringen/contraexpertises en wordt dit niet vermeld alvorens 
de grondaanvoer dan vervalt de aansprakelijkheid van Grondbalans B.V. 

 

Algemeen: 
• Planning transport en werkzaamheden gaan in overleg met Grondbalans B.V. 

• De werkzaamheden volgens offerte/opdracht worden uitgevoerd na goedkeuring van onze 

kredietverzekeringsmaatschappij. Ook is het mogelijk om in overleg met Grondbalans B.V. een 

betalingsgarantie op te stellen. 

• De offerte is gebaseerd op aangegeven hoeveelheden en geldt uitsluitend voor de gehele partij 

(ongedeelde opdracht). 

• Niet genormeerde stoffen dienen lager dan de detectiegrens te zijn. 

• Zowel een mondeling als schriftelijk akkoord (ook per e-mail) op de offerte is rechtsgeldig. Bij 

een akkoord geldt dat de offerte direct geldt als opdrachtbevestiging. 

• Indien de offerte niet voor akkoord is bevestigd en wel met de omschreven werkzaamheden 
wordt gestart, komt derhalve een overeenkomst tot stand onder de voorwaarden zoals vermeld 
in de offerte. 

• Opdrachtgever garandeert juiste informatievoorziening over de partij(en) en overige relevante 

feiten in het kader van de offerte/opdracht. 

• Het tarief wijzigt overeenkomstig bij heffingen opgelegd van overheidswege en/of aanpassingen 

van Europese richtlijnen. 

• Geldigheidsduur offerte bedraagt 3 weken na dagtekening. 

• Betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. 

 

Op alle offertes/opdrachtbevestigingen van Grondbalans B.V. zijn onze Algemene Voorwaarden van 

toepassing. 

https://grondbalans.nl/algemene-voorwaarden/

