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Geldigheid 

- De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van TERRA 

ESSENTIA B.V. gevestigd te Nijmegen, ressorterend onder kamer van koophandel en fabrieken, nummer  759 630 94 (hierna te 

noemen: TERRA ESSENTIA) voorzover niet door beide partijen – TERRA ESSENTIA en opdrachtgever - uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

 

- TERRA ESSENTIA stemt niet in met eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever tenzij 

TERRA ESSENTIA dit uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.  

 

Totstandkoming en einde overeenkomsten 

- In deze voorwaarden wordt onder overeenkomst verstaan: het geheel van offerte en opdrachtbevestiging. Een eventuele 

schriftelijke opdrachtbrief van opdrachtgever maakt hiervan enkel deel uit indien in een opdrachtbevestiging uitdrukkelijk naar 

(een deel van) deze brief is verwezen. 

 

- Indien aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of deze in staat van faillissement komt te verkeren is TERRA 

ESSENTIA bevoegd een overeenkomst onverwijld te beëindigen. 

 

Verantwoordelijkheid en bevoegdheid opdrachtgever 

- Opdrachtgever staat er voor in dat degene die namens hem opdracht verleent of documenten  

ondertekent bevoegd is opdrachtgever ter zake te vertegenwoordigen en in voorkomende gevallen bevoegd is partijen grond of 

(bouw)stoffen in eigendom over te dragen. 

 

- Indien keuring van de grond of (bouw)stoffen niet op een depot van TERRA ESSENTIA is geschied, staat opdrachtgever er voor in 

dat deze na het onderzoek niet meer is/zijn vermengd, verontreinigd of bewerkt en dat geen andere grond/(bouw)stoffen is/zijn 

toegevoegd zodat de grond/(bouw)stoffen wordt/worden  aangeleverd in de staat als waarin deze verkeerde(n) tijdens het 

onderzoek.  De opdrachtgever verklaart tevens dat de partij niet is samengesteld uit verschillende partijen.  

 

- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor de uit hoofde van de Nederlandse of 

Europese regelgeving vereiste keuringen, meldingen, goedkeuringen, ontheffingen etc. Hieronder vallen uitdrukkelijk ook alle 

keuringen, meldingen etc. die vereist zouden kunnen zijn krachtens het Besluit bodemkwaliteit. 

 

- Opdrachtgever verschaft TERRA ESSENTIA voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden informatie over: de 

bodemgesteldheid en de geohydrologische situatie van de locatie van herkomst vangrond, het historisch en huidig gebruik van 

de locatie van herkomst van  

grond en over de directe omgeving van de locatie van herkomst van grond. Daarnaast geeft opdrachtgever die informatie die 

aanleiding kan vormen om grond op andere parameters dan  “NEN 5740 bovengrondpakket” te onderzoeken. 

 

Transport en aanvoer 

- Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de opdrachtgever de grond/(bouw)stoffen voor eigen rekening en risico (laten) 

vervoeren naar de door TERRA ESSENTIA aan te wijzen locatie. Dit dient te geschieden in vrachtwagens met lekvrije en dichte 

bakken. 

 

- Depots zijn toegankelijk voor vrachtwagens. Na het lossen dienen de vrachtwagens het terrein schoon te verlaten. 

 

- Bij iedere partij dient een door opdrachtgever volledig ingevulde begeleidingsbrief te zijn gevoegd. Deze moet zijn voorzien van 

alle vereiste handtekeningen van opdrachtgever en transporteur. 

 

- Tijdens het transport blijft de eigendom van het vervoerde bij de opdrachtgever rusten. 

 

- Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft de opdrachtgever eigenaar van de aangeleverde 

grond/(bouw)stoffen en volledig verantwoordelijk voor de verdere zorg en (eind) bestemming van de grond/(bouw)stoffen en bij 

de reiniging vrijkomende afvalstoffen. 

 

- De opdrachtgever staat in voor door hem ingeschakelde transporteurs. 

 

- Grond/(bouw)stoffen mag/mogen worden aangevoerd van 07:00 tot 19:00 tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 

- Aanvoer mag uitsluitend plaatsvinden nadat melding is gedaan van de komst van de betreffende partij . Deze melding dient 

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tenminste vijf werkdagen tevoren te zijn gedaan.  

 

- Storten mag alleen plaatsvinden in aanwezigheid en op aanwijzing van de beheerder 

 

- Maximale rijsnelheid op het terrein is 5 km km per uur. Door overschrijding ontstane schade aan depots, wegdek of bermen zal 

op opdrachtgever worden verhaald. 

 



 
 

- Betreden van de depots geschied geheel voor eigen risico. 

 

- Wachttijden bij transportpieken geven geen recht op schadevergoeding.  

 

Bepalen massa 

 

- Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de aangevoerde hoeveelheid grond/(bouw)stoffen  bepaald door middel 

van weging op de geijkte weegbrug van TERRA ESSENTIA dan wel een door TERRA ESSENTIA aan te wijzen andere weegbrug.  

 

- Indien de opdrachtgever het niet eens is met het aangevoerde massa zoals TERRA ESSENTIA dat heeft bepaald op de wijze als 

hiervoor beschreven, dient opdrachtgever dit onmiddellijk aan TERRA ESSENTIA te melden. TERRA ESSENTIA kan in een 

dergelijke situatie besluiten geen verdere partijen van opdrachtgever te accepteren totdat het verschil van mening op een voor 

beide partijen bevredigende wijze is opgelost. 

 

Controle en monstername 

 

- Alle aangeleverde partijen worden  op basis van zintuiglijke waarneming  gecontroleerd en mogen door of namens TERRA 

ESSENTIA bemonsterd worden en geanalyseerd conform de NEN 5740 en het standaardstoffenpakket voor grond.  

 

- Bemonstering zal geschieden in het bijzijn van de transporteur en deze ontvangt een duplo monster. 

 

- TERRA ESSENTIA is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tijdsverlies vanwege deze  

monstername. 

 

 

Samenstelling en acceptatie aangeleverde grond 

 

- Grond die door of namens de opdrachtgever wordt aangevoerd mag maximaal 10% puin bevatten. In alle gevallen mogen de 

afmetingen van een afzonderlijk puindeeltje maximaal 20x10x10 cm zijn.  

 

- Grond die door of namens de opdrachtgever wordt aangevoerd mag geen andere bodemvreemde materialen bevatten zoals 

maar niet beperkt tot munitie en afval. 

 

- Opdrachtgever garandeert dat door hem aangeleverde partijen grond asbest onverdacht zijn of toont voor aanlevering door 

middel van een conform NEN 5707 uitgevoerd onderzoek aan dat de restconcentratie asbest in de aangeleverde partij de 

gewogen hergebruikswaarde van 100 mg/kgds niet overschrijdt. 

 

- Aangevoerde grond dient tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen steekvast te worden  

aangeleverd. 

 

- Acceptatie van aangeboden grond vindt uitsluitend plaats indien de verhoogde parameters uit de grond met een 

reinigingsinstallatie en conform de verkregen milieuvergunning kunnen en mogen worden verwijderd tot onder de daarvoor 

geldende samenstellingseisen conform het Besluit Bodemkwaliteit en indien proceskritische parameters niet in zodanig 

verhoogde concentraties voorkomen dat afzet van het gereinigd product als een bouwstof zijnde grond niet meer mogelijk zal 

zijn.  

 

- Indien na analyse blijkt dat de grond/(bouw)nuttig her te gebruiken is volgens het Besluit Bodemkwaliteit, brengt TERRA 

ESSENTIA een offerte uit voor overname van deze partij grond. 

 

Indien na analyse blijkt dat de grond/(bouw)stof niet in aanmerking komt voor hergebruik, brengt TERRA ESSENTIA een offerte 

uit voor verwerking. Indien opdrachtgever op basis van deze offerte niet binnen 10 dagen tot opdrachtverlening overgaat, zal hij 

de grond/(bouw)stof binnen een door TERRA ESSENTIA mee te delen redelijke termijn voor eigen rekening en risico dienen af te 

voeren.  

 

Indien de opdrachtgever de door TERRA ESSENTIA genoemde termijn overschrijdt, is TERRA ESSENTIA gerechtigd de 

grond/(bouw)stof af te (laten) voeren naar een door haar te kiezen locatie en naar haar voorkeur te laten reinigen, storten of 

afnemen door een derde. Alle kosten die dit met zich meebrengt zullen voor rekening van opdrachtgever komen. 

 

Eigendom van de grond/(bouw)stoffen 

 

- Iedere overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat de grond/(bouw)stoffen  die door opdrachtgever 

wordt/worden aangeleverd voldoet/voldoen aan de door de opdrachtgever aangegeven specificaties dan wel binnen voor 

TERRA ESSENTIA aanvaardbare marges van deze specificaties blijft. TERRA ESSENTIA is gerechtigd deze ontbindende 

voorwaarde in te roepen totdat volledige duidelijkheid bestaat dat aan dit criterium is voldaan. 

 

- In de gevallen dat niet is voldaan aan dit criterium zal TERRA ESSENTIA dit schriftelijk zo spoedig mogelijk nadat zij tot dit inzicht 

is gekomen melden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is dan gehouden zo spoedig mogelijk zorg te dragen voor 

verwijdering van de betreffende grond/(bouw)stoffen (al dan niet verwerkt en inclusief eventuele afvalstoffen) van de terreinen 

van TERRA ESSENTIA, zulks voor haar rekening en risico. 

 



 
 

- Indien de opdrachtgever een daartoe strekkende sommatie niet nakomt is TERRA ESSENTIA gerechtigd op kosten van de 

opdrachtgever deze grond/(bouw)stoffen te laten verwijderen en aan de opdrachtgever te retourneren.  

 

 

- De opdrachtgever is voorts gehouden om de door TERRA ESSENTIA gemaakte kosten zoals kosten van vervoer, opslag, 

verwerking, bewerking, afvoer en dergelijke evenals overige gemaakte en te maken kosten en schade van welke aard dan ook 

aan TERRA ESSENTIA te vergoeden waaronder ook begrepen de winstderving. Ook zal zij TERRA ESSENTIA vrijwaren  voor alle 

mogelijke aanspraken van derden die hiermee verband houden. 

- Indien schriftelijk is overeengekomen dat de grond/(bouw)stoffen in eigendom overgaat/overgaan aan TERRA ESSENTIA en 

TERRA ESSENTIA voor het moment dat volledige duidelijkheid bestaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel tot de conclusie komt 

dat niet is voldaan aan het aldaar bepaalde, zal gelden dat opdrachtgever en TERRA ESSENTIA voor dat geval overeen zijn 

gekomen dat aan de eigendomsoverdracht een geldige titel ontbrak en dat daarom geen eigendomsoverdracht heeft 

plaatsgevonden. De grond/(bouw)stoffen worden dan geacht steeds eigendom te zijn gebleven van de opdrachtgever. 

 

Levering van grond/(bouw)stoffen 

 

- Door TERRA ESSENTIA te leveren partijen grond/(bouw)stoffen worden aangeboden met een kwaliteitsrapport dat is gebaseerd 

op een samenstellingsonderzoek door een AP04 geaccrediteerd laboratorium. 

- Onder levering wordt verstaan verwijdering van een of meer overeengekomen partij(en) grond van de depotlocatie van TERRA 

ESSENTIA danwel aflevering door TERRA ESSENTIA van deze partij(en) op een door de opdrachtgever aangewezen locatie. 

- Het risico van te leveren partij(en) grond/ (bouw)stoffen gaat over op de opdrachtgever zodra de grond/(bouw)stoffen door 

TERRA ESSENTIA zijn geleverd. 

- Na levering van een of meer partijen grond/(bouw)stoffen is TERRA ESSENTIA op geen enkele wijze (meer) aansprakelijk ten 

aanzien van deze partij(en).  

- Als transport van de overeengekomen partij(en) grond/(bouw)stoffen is overeengekomen is dit transport voor rekening en risico 

van de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

- Opdrachtgever dient volledige medewerking te verlenen aan de levering van een of meer partij(en) grond/(bouw)stoffen. en zal 

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn indien zij de overeengekomen partij(en) niet op eerste verzoek van TERRA 

ESSENTIA bij TERRA ESSENTIA ophaalt of,  indien levering op een door haar aangewezen locatie is overeengekomen,  weigert de 

partij(en) in ontvangst te nemen. 

 

Prijzen 

 

- De geldigheidstermijn van offertes is, indien niet anders overeengekomen, 30 dagen na dagtekening van de betreffende offerte. 

 

- De in een offerte of opdrachtbevestiging genoemde hoeveelheden zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld - een raming 

waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Ditzelfde geldt voor de hoeveelheden genoemd in rapportages na het 

uitvoeren van een partijkeuring. 

 

- De prijzen, vermeld in offertes respectievelijk opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op de alsdan geldende materiaalprijzen, 

lonen, sociale lasten en andere kostenfactoren. Indien na totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostenfactoren 

een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is TERRA ESSENTIA gerechtigd de 

overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Ook tijdelijke verhogingen van kosten, zoals tengevolge van hoog of 

laag water, geven TERRA ESSENTIA het recht tot prijsverhoging ten aanzien van nog niet uitgevoerde gedeelten van de 

overeenkomst. 

 

- Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen die van overheidswege worden  

opgelegd. 

 

Termijnen en levering 

 

- Alle door TERRA ESSENTIA genoemde termijnen of data, die als tijdstip van uitvoering der overeenkomst of van (op-)levering zijn 

vermeld, zijn naar beste weten door TERRA ESSENTIA vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de 

overeenkomst aan TERRA ESSENTIA bekend waren en worden steeds bij benadering opgegeven. Zij zullen zoveel mogelijk in 

acht worden genomen. 

 

 

- Behoudens grove schuld van TERRA ESSENTIA geeft overschrijding van enige termijn of datum aan opdrachtgever geen recht op 

gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, op schadevergoeding of om zijn verplichtingen jegens TERRA ESSENTIA 

op te schorten. Overschrijding van enige termijn of datum -door welke oorzaak ook - geeft opdrachtgever geen recht tot het 

zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 

 

Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

- TERRA ESSENTIA aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een door TERRA ESSENTIA aangegane verbintenis of uit onrechtmatige daad en 

alsdan tot maximaal het factuurbedrag dat voor de betreffende opdracht bij de uitvoering waarvan schade is ontstaan geldt. 

TERRA ESSENTIA is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, zoals omschreven in deze algemene 

voorwaarden.   

 



 
 

- Opdrachtgever is gehouden TERRA ESSENTIA te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle vorderingen van 

derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid van schade van TERRA ESSENTIA in deze voorwaarden is 

uitgesloten. 

 

Betaling 

 

- In de overeenkomst zal worden vermeld op welke momenten TERRA ESSENTIA opdrachtgever een factuur zal zenden voor de 

opgedragen werkzaamheden. 

 

- Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moeten alle facturen door opdrachtgever betaald worden binnen 30 dagen na 

factuurdatum. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde ook. 

Indien opdrachtgever deze termijn overschrijdt, is hij van rechtswege in gebreke zonder dat daartoe een ingebrekestelling is 

vereist. Aan TERRA ESSENTIA zal door opdrachtgever alsdan een rente ad 1% per maand, dan wel de op dat moment geldende 

wettelijke rente indien deze hoger is, over het factuurbedrag verschuldigd zijn, welke rente tegelijk met de hoofdsom en na te 

noemen kosten dient te worden betaald. 

- Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, verbonden aan de invordering, komen ten laste van de opdrachtgever. 

 

- Door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van kosten, dan van rente en dan van de langst 

openstaande facturen. 

 

- Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, heeft TERRA ESSENTIA het 

recht al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die zij met opdrachtgever heeft gesloten op te schorten tot 

betreffende verplichtingen alsnog door de opdrachtgever zijn nagekomen. 

 

Eigendomsvoorbehoud  

 

- TERRA ESSENTIA behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde of te leveren zaken totdat 

alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door TERRA ESSENTIA aan opdrachtgever geleverde of te leveren zaken 

geheel zijn voldaan. Indien TERRA ESSENTIA in het kader van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) ten behoeve 

van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd 

totdat opdrachtgever ook deze vorderingen van TERRA ESSENTIA geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden 

eigendom voor de vorderingen, die TERRA ESSENTIA tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van 

opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens TERRA ESSENTIA. 

  

- Zoals de eigendom van de afgeleverde zaken niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan 

een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in dit artikel. 

 

- Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke wordt toegebracht aan geleverde en volgens dit artikel aan TERRA 

ESSENTIA in eigendom verblijvende zaken. 

 

- Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als 

herkenbaar eigendom van TERRA ESSENTIA te bewaren. Opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de 

voorbehouden eigendom tegen diverse risico's als brand, diefstal en dergelijke te verzekeren en de polissen van deze 

verzekeringen aan TERRA ESSENTIA op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op de 

verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra TERRA ESSENTIA te kennen geeft dit te 

wensen, door opdrachtgever aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3.239 BW, tot meerdere zekerheid van 

de vorderingen van TERRA ESSENTIA tegen opdrachtgever. 

 

- Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens TERRA ESSENTIA tekortschiet of TERRA ESSENTIA 

goede gronden heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is TERRA ESSENTIA gerechtigd de onder 

eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de 

marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming 

gevallen kosten. 

 

- Opdrachtgever is bevoegd, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn 

bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een 

eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. 

 

- Opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden 

zonder voorafgaande toestemming van TERRA ESSENTIA. Opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra 

TERRA ESSENTIA de wens daartoe te kennen geeft, aan hem te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3.239 BW tot 

meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen opdrachtgever. 

 

Garantie  

- Waar in het kader van de overeenkomst sprake is van een verstrekte of te verstrekken garantie wordt hieronder verstaan dat 

het geleverde voldoet aan de eisen die in zijn algemeenheid kunnen worden gesteld aan goederen van een gelijke soort en 

hoedanigheid. TERRA ESSENTIA staat er niet voor in dat de goederen “fit for purpose” zijn, dat wil zeggen, dat zij geschikt zijn 

voor het door de opdrachtgever beoogde gebruik. 

 

- Voorzover in de overeenkomst geen andere garantietermijn is overeengekomen geldt een garantietermijn van 1 (één) jaar. 

Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat 



 
 

het gebrek of de gebreken bekend zijn geworden, in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke 

aanspraak tegen TERRA ESSENTIA terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen één jaar na de 

tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

 

Overmacht 

 

- Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van TERRA ESSENTIA onafhankelijke omstandigheid - ook 

al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien -, die de nakoming van de overeenkomst 

blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, sneeuw(val), vorst, ijsgang, mist, harde wind, 

aanvaringen, stremmingen in de scheepvaart, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproep, werkstaking, werkliedenuitsluiting, 

transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van TERRA ESSENTIA of haar leveranciers. 

 

- In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is TERRA ESSENTIA gerechtigd om 

zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij 

de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de 

opschorting is TERRA ESSENTIA bevoegd en aan het einde daarvan is zijn verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele 

of gedeeltelijke ontbinding. 

 

Opschorting  

 

- Een offerte is onder voorbehoud van een positieve kredietbeoordeling bij onze kredietverzekeraar. Aanvaarding van een 

opdracht geschiedt onder de opschortende voorwaarden van een positieve kredietbeoordeling van opdrachtgever. Indien de 

kredietverzekeraar van TERRA ESSENTIA op enig moment haar kredietlimiet ten behoeve van opdrachtgever intrekt, of het 

totaal van de bij haar openstaande posten van opdrachtgever door de kredietverzekeraar afgegeven kredietlimiet overschrijdt, 

is TERRA ESSENTIA bevoegd haar verplichtingen als gevolg van deze overeenkomst op te schorten tot het moment dat door 

opdrachtgever afdoende zekerheid, een en ander ter beoordeling van TERRA ESSENTIA, is verstrekt. Indien onvoldoende 

zekerheid wordt verstrekt, heeft TERRA ESSENTIA de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen. In dat geval is TERRA 

ESSENTIA geen schadevergoeding, hoe dan ook genaamd verschuldigd aan opdrachtgever. 

 

- Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit een met TERRA 

ESSENTIA gesloten overeenkomst, dan wel indien goede grond bestaat of vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn 

om aan zijn contractuele verplichtingen jegens TERRA ESSENTIA te voldoen, alsmede in geval van faillissement, voorlopige of 

definitieve surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van het bedrijf 

van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is TERRA ESSENTIA 

gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten 

voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige 

schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten zoals op 

schadevergoeding. De overeengekomen prijs wordt onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds betaalde termijnen. 

 

- Gedurende de opschorting is TERRA ESSENTIA bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan 

wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en). 

 

Toepasselijk recht en geschillen 

 

- Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands 

recht van toepassing. 

 


