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Algemene Voorwaarden Injection Nederland  V1806 
 
 

Algemeen gedeelte 
 
 
 

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door: 
1. Injection Nederland B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 63829223, 

handelende onder de naam Injection Nederland en statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4128BN) 
Lexmond, aan de Nieuwe Rijksweg 68K.  

2. Injection Nederland Bodemtechniek B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder 
nummer 71646221, handelende onder de naam Injection Nederland Bodemtechniek en statutair gevestigd en 
kantoorhoudende te (4128BN) Lexmond, aan de Nieuwe Rijksweg 68K.  

Hierna te noemen: Injection Nederland 
 
 

1. Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
Aanvullend gedeelte: Het gedeelte van de Voorwaarden dat specifiek betrekking heeft op 

grondinjectie en grondstabilisatie; 
 

Algemeen gedeelte: Het onderhavige document, dat betrekking heeft op alle Materialen en 
Diensten van Injection Nederland; 
 

Diensten: Alle diensten en daarmee samenhangende werkzaamheden van Injection 
Nederland, zoals grondinjectie, grondstabilisatie, betonreparatie, 
vochtwering en het opsporen en verhelpen van lekkages; 
 

Injection Nederland: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Injection 
Nederland B.V.; 
 

Intellectuele 
Eigendomsrechten: 

Alle volledige wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke 
aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder – 
maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op) (1) 
handelsnaamrechten, (2) merkrechten, (3) auteursrechten, (4) 
modelrechten, (5) octrooirechten, (6) databankrechten, (7) knowhow en (8) 
domeinnamen, alsmede toekomstige intellectuele eigendomsrechten en 
aanvragen tot het verkrijgen van de hiervoor genoemde of daarmee 
vergelijkbare rechten; 
 

Materialen: Alle producten en (bouw)materialen die door Injection Nederland worden 
gebruikt bij het uitvoeren van haar Diensten, zoals waterglas, grout, 
cementsuspensies en epoxygebonden harsen; 
 

Offerte: Het mondelinge of Schriftelijke aanbod van Injection Nederland om tegen 
een bepaalde prijs bepaalde Materialen en/of Diensten te leveren; 
 

Opdrachtgever: De partij waar Injection Nederland een Offerte aan verstrekt en/of een 
Overeenkomst mee aangaat, of waaraan Injection Nederland deze 
Voorwaarden aan verstrekt; 
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Opdrachtbevestiging: De Schriftelijke bevestiging van Injection Nederland aan de Opdrachtgever, 

tegen welke prijs en onder welke voorwaarden Injection Nederland een 
bepaalde hoeveelheid Materialen en/of Diensten zal leveren; 
 

Overeenkomst: De (mondelinge of Schriftelijke) overeenkomst tussen Injection Nederland 
en Opdrachtgever omtrent de levering van Materialen en/of Diensten, met 
toepassing van deze Voorwaarden. Onder Overeenkomst dient mede te 
worden verstaan een bevestiging van de afspraken omtrent de levering van 
Materialen en/of Diensten in een Opdrachtbevestiging of ander Schriftelijk 
document; 
 

Partijen: Injection Nederland en de Opdrachtgever tezamen; 
 

Schriftelijk: Mededeling per brief, e-mail of fax; 
 

Voorwaarden: Het Algemeen gedeelte en Aanvullend gedeelte van de algemene 
voorwaarden van Injection Nederland. De Voorwaarden zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en zijn raadpleegbaar via 
de website van Injection Nederland, via 
www.Injection.nl/Voorwaarden.html 
 

 
2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, orders, Opdrachtbevestigingen en 
Overeenkomsten van, door of met Injection Nederland, in welke vorm dan ook tot stand gekomen, 
alsmede alle (rechts)handelingen die in het kader van deze Offertes, orders en Overeenkomsten 
worden verricht. 

2.2. Andersluidende algemene voorwaarden van bijvoorbeeld de Opdrachtgever, hoe dergelijke algemene 
voorwaarden ook mogen heten en welke vorm zij ook mogen hebben, maken alleen deel uit van de 
tussen Partijen gesloten Overeenkomst en/of hun rechtsverhouding indien en voor zover beide 
Partijen zulks nadrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3. Het door de Opdrachtgever accepteren van een Offerte en/of Opdrachtbevestiging, waarop naar de 
Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de Voorwaarden. 

2.4. Het (mogelijk) niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling vervat in deze Voorwaarden 
laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

3. Offertes, aanvaarding, Opdrachtbevestiging en Overeenkomsten 

3.1. Elke door of namens Injection Nederland gedane Offerte bindt Injection Nederland niet totdat de 
Opdrachtgever de Offerte heeft ondertekend en aan Injection Nederland heeft geretourneerd. Zodra 
Injection Nederland de getekende Offerte heeft ontvangen, komt tussen Partijen een Overeenkomst 
tot stand. 

3.2. In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 3.1., is Injection Nederland niet gebonden aan de gedane 
Offerte of Opdrachtbevestiging en komt er dus geen Overeenkomst tot stand, indien zij binnen 5 
werkdagen na ontvangst van de getekende Offerte of versturing van de Opdrachtbevestiging aan de 
Opdrachtgever laat weten dat Injection Nederland de Materialen en/of Diensten (om welke reden dan 
ook) niet kan leveren. Als Injection Nederland gebruik maakt van haar recht om de Overeenkomst te 
herroepen als omschreven in dit artikellid, is Injection Nederland in geen geval gehouden tot 
vergoeding van enige kosten of schade van de Opdrachtgever. 
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3.3. Artikel 3.1. vindt geen toepassing indien het een calamiteit betreft waarbij Injection Nederland snel 
tot handelen dient over te gaan en een ondertekende Offerte of Opdrachtbevestiging niet af kan 
wachten. In dat geval komt een Overeenkomst tussen Partijen tot stand zodra Injection Nederland een 
Opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever verstrekt of zodra Injection Nederland aanvangt met het 
leveren van Materialen en/of Diensten. 

3.4. Niettegenstaande hetgeen is bepaald in artikel 3.1. tot en met 3.3. komt de Overeenkomst in ieder 
geval (alsnog) tot stand zodra en indien Injection Nederland uitvoering geeft aan de levering van 
Materialen en/of Diensten overeenkomstig de gedane Offerte of Opdrachtbevestiging. 

3.5. Indien tussen enerzijds de datum van het uitbrengen van een Offerte of het sluiten van de 
Overeenkomst en anderzijds de datum van (af)levering van de Materialen en/of Diensten c.q. de 
nakoming van de Overeenkomst, de kostprijs van de Materialen stijgt en/of door overheid en/of 
vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of premies sociale 
voorzieningen, is Injection Nederland gerechtigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te 
berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Injection Nederland en/of 
toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Injection Nederland gerechtigd de 
daarin vermelde prijzen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de 
vorige zin toe te passen. 

3.6. In het geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, geldt dat Injection Nederland enkel gerechtigd is prijsverhogingen als bedoeld in 
artikel 3.5. na drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst in bovenbedoelde zin door 
te berekenen, mits de uitvoering van de Overeenkomst nog niet is aangevangen en/of de 
(deel)levering nog niet heeft plaats gevonden. 

4. Inschakeling derden 

4.1. Injection Nederland is bevoegd ter uitvoering van de Overeenkomst derden (hulppersonen) in te 
schakelen, zonder dat daarvoor de toestemming van de Opdrachtgever vereist is. 

5. Verplichtingen van de Opdrachtgever 

5.1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Injection Nederland tijdig kan beschikken over: 

(i) de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals 
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De Opdrachtgever overlegt hierover met 
Injection Nederland indien hij dit nodig acht; 

(ii) vrije (toegang tot) het gebouw, het terrein, de opstal, het water of het object, alles in de ruimste 
zin des woords, waarin of waarop de Diensten moeten worden uitgevoerd; 

(iii) voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van Materialen, gereedschappen, 
machines en overige hulpmiddelen; 

(iv) een vrije werkstrook; 

(v) aansluitingsmogelijkheden voor de voor de Diensten benodigde energie (zoals voor elektrische 
machines, verlichting en verwarming), gas, perslucht en water; 

(vi) voor zover relevant, damwanden die zijn gesloten. 

5.2. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water en dergelijke, zijn voor rekening 
van de Opdrachtgever. 
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5.3. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat (eventueel) door anderen uit te voeren werkzaamheden 
en/of leveringen, die niet tot de uitvoering van de Overeenkomst door Injection Nederland of door 
haar ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de 
Overeenkomst daardoor geen vertraging ondervindt. 

5.4. Tenzij Partijen anders overeenkomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het verwijderen van 
restafval e.d. Indien Injection Nederland overgaat tot het verwijderen van restafval, dan zullen de 
kosten hiervan separaat als meerwerk in rekening worden gebracht. 

5.5. Injection Nederland is gerechtigd in de Offerte aanvullende voorwaarden en verplichtingen voor de 
Opdrachtgever op te nemen. Door ondertekening van de Offerte gaat de Opdrachtgever met deze 
(aanvullende) verplichtingen akkoord. 

6. Levering Diensten 

6.1. Opgegeven (op)leveringstermijnen en termijnen waarbinnen de Diensten door Injection Nederland 
moeten zijn verricht, zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, maar kunnen nimmer worden 
beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de 
in dit artikel bedoelde termijnen dient Injection Nederland derhalve altijd Schriftelijk in gebreke te 
worden gesteld, waarbij Injection Nederland een redelijke termijn gegeven wordt om alsnog na te 
komen. Zonder voorafgaande Schriftelijke ingebrekestelling geraakt Injection Nederland niet in 
verzuim. 

6.2. Indien de Diensten in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als 
afzonderlijke prestatie beschouwd. 

6.3. Indien het niet mogelijk blijkt de Materialen aan de Opdrachtgever op of af te leveren, als gevolg van 
een omstandigheid die voor rekening en risico van de Opdrachtgever komt, behoudt Injection 
Nederland zich, nadat zij de Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling 
genoemde termijn is verstreken, het recht voor de Materialen die ten behoeve van de uitvoering van 
de Diensten zijn aangeschaft voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan, te 
vervreemden, te bezwaren, dan wel te vernietigen, indien zulks alle omstandigheden van het geval in 
aanmerking genomen het beste kan geschieden. Het voorafgaande laat de verplichting van de 
Opdrachtgever het volledige overeengekomen (Offerte)bedrag te voldoen onverlet.  

6.4. Injection Nederland is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen van de 
Opdrachtgever, een voorschot, een termijn- of aanbetaling of zekerheid van hem te verlangen 
alvorens met de Diensten een aanvang te maken. 

6.5. Indien de termijn waarbinnen de Diensten conform de Overeenkomst zullen worden opgeleverd is 
uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, 
op zondagen, op algemene of ter plaatse van de Diensten erkende, of door de overheid dan wel bij of 
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, vakantiedagen of 
andere niet individueel vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg 
van niet voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, gedurende tenminste vijf (5) 
uren, respectievelijk twee (2) uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan 
worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van 
Injection Nederland komende omstandigheden, gedurende ten minste vijf (5) uren, respectievelijk 
halve werkdagen ten minste twee (2) uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet 
kan worden gewerkt. 

6.6. Als de oplevering van de Diensten dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals 
omschreven in het vijfde lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van 
oplevering. 
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6.7. Indien als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 17 of voor rekening van Opdrachtgever komende 
omstandigheden, Injection Nederland de Diensten niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, 
heeft Injection Nederland – onverminderd het bepaalde in het eerste lid – recht op verlenging van de 
termijn waarbinnen de Diensten zouden worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs 
voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheid. 

7. Voortgang, uitvoering Diensten 

7.1. Bij het bepalen van de prijs in de Offerte en Opdrachtbevestiging gaat Injection Nederland ervan uit 
dat de Diensten ononderbroken kunnen worden uitgevoerd. Indien Injection Nederland haar 
Materialen en/of Diensten niet of niet zonder onderbreking kan leveren binnen de door haar gestelde 
termijn en dit is niet te wijten aan Injection Nederland (bijvoorbeeld indien de infrastructuur nog niet 
aanwezig is, werkzaamheden van derden zoals (onder)aannemers nog niet zijn afgerond of er nog 
machines of andere zaken aanwezig zijn zodat Injection Nederland haar Diensten niet kan verrichten) 
of indien dit het gevolg is van overmacht als omschreven in artikel 17, dan is Injection Nederland 
gerechtigd alle kosten die zij als gevolg daarvan extra moet maken en alle directe en indirecte schade 
die zij als gevolg daarvan lijdt, volledig aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Hieronder 
worden in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen personeelskosten, transportkosten en kosten 
voor (de huur van) machines en materiaal. 

7.2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst of een onderdeel daarvan door een niet aan 
Injection Nederland te wijten oorzaak voor Injection Nederland blijkt dat de Overeenkomst slechts 
gewijzigd kan worden uitgevoerd, is Injection Nederland gerechtigd de Overeenkomst aldus gewijzigd 
uit te voeren, onder mondelinge mededeling daarvan aan de Opdrachtgever. Injection Nederland kan 
besluiten deze mededeling schriftelijk aan de Opdrachtgever te bevestigen. Indien Injection Nederland 
de Overeenkomst gewijzigd uitvoert als bedoeld in dit artikellid, is de Opdrachtgever desalniettemin 
gehouden om het volledige (Offerte)bedrag aan Injection Nederland te voldoen. Injection Nederland 
is bovendien gerechtigd de eventuele extra kosten als meerwerk aan de Opdrachtgever in rekening te 
brengen. 

7.3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aan Injection Nederland blijkt dat deze 
redelijkerwijs niet uitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van voor Injection Nederland onvoorziene 
omstandigheden, hetzij door overmacht, heeft Injection Nederland het recht te vorderen dat de aan 
Injection Nederland verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de 
Overeenkomst redelijkerwijs mogelijk wordt, behoudens wanneer ten gevolge van deze onvoorziene 
omstandigheden of overmacht de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk is geworden. Injection 
Nederland heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Injection Nederland verrichte 
Diensten. Injection Nederland wijst de Opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. (De 
overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.) 

7.4. Alle onkosten welke door Injection Nederland worden gemaakt ten verzoeke van de Opdrachtgever 
komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen. 

7.5. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven 
constructies en werkwijzen, ook wat betreft de consequenties hiervan in verband met de 
bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 

7.6. Indien bouwmaterialen of hulpmiddelen die de Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel 
door de Opdrachtgever zijn voorgeschreven gebreken mochten hebben, is de Opdrachtgever 
aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte directe en indirecte schade, bij Injection Nederland dan 
wel bij (al dan niet) door Injection Nederland ingeschakelde derden, aan lijf (dood of lichamelijk letsel), 
zaak, werk, milieu, allen in de breedste zin van het woord. 
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7.7. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na 
de dag van de Opdrachtbevestiging in werking treden, komen voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever. 

7.8. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en directe en indirecte schade aan het werk als 
gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte 
leveringen. 

7.9. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk 
verontreinigd is of er komen uit het werk verontreinigde (bouw)materialen, is de Opdrachtgever 
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten en directe en indirecte schade en gevolgen (voor 
onder meer de uitvoering van de Overeenkomst) in de breedste zin van het woord. 

8. Opneming en goedkeuring 

8.1. Met inachtneming van een redelijke termijn voor de dag waarop de Overeenkomst naar de mening 
van Injection Nederland uitgevoerd zal zijn, kan Injection Nederland de Opdrachtgever uitnodigen om 
tot opneming van de geleverde Materialen en Diensten over te gaan. De opneming geschiedt zo 
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat Injection Nederland de Opdrachtgever 
hiertoe heeft uitgenodigd. 

8.2. De opneming vindt plaats door de Opdrachtgever of een derde partij die dit namens de Opdrachtgever 
doet en vindt te allen tijde in aanwezigheid van Injection Nederland plaats. Opneming strekt ertoe te 
constateren of Injection Nederland aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.  

8.3. Wordt niet binnen vijf (5) werkdagen na de opneming een Schriftelijke mededeling door Injection 
Nederland ontvangen dat de Opdrachtgever de Materialen of Diensten niet accepteert, dan worden 
de Materialen en Diensten geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn geaccepteerd. In dat 
geval kan de Opdrachtgever zich er op een later tijdstip niet meer op beroepen dat Injection Nederland 
haar Materialen en/of Diensten niet conform de Overeenkomst heeft geleverd. 

8.4. Geschiedt de opneming niet binnen vijf (5) werkdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan 
Injection Nederland een nieuw verzoek aan de Opdrachtgever richten om de Materialen en Diensten 
binnen vijf (5) werkdagen op te nemen. Voldoet de Opdrachtgever niet aan dit verzoek, dan wordt het 
werk geacht op de vijfde werkdag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn geaccepteerd. Voldoet 
de Opdrachtgever wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige 
toepassing. 

8.5. Indien Injection Nederland de Opdrachtgever niet uitnodigt tot opneming als bedoeld in artikel 8.1., 
dan dient de Opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen nadat Injection Nederland aan de 
Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat haar Diensten zijn afgerond, eventuele bezwaren bij de 
uitvoering van de Overeenkomst door Injection Nederland Schriftelijk aan Injection Nederland 
kenbaar te maken. Indien de Opdrachtgever hier niet tijdig toe overgaat dan worden de Materialen 
en Diensten geacht door de Opdrachtgever te zijn geaccepteerd. In dat geval kan de Opdrachtgever 
zich er op een later tijdstip niet meer op beroepen dat Injection Nederland haar Materialen en/of 
Diensten niet conform de Overeenkomst heeft geleverd. 

8.6. De geleverde Materialen en Diensten worden in ieder geval geacht te zijn geaccepteerd indien en voor 
zover het in gebruik wordt genomen zonder dat de Opdrachtgever Injection Nederland Schriftelijk over 
eventuele gebreken heeft bericht, of er nu opneming door de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel 
heeft plaatsgevonden of niet. De dag van ingebruikneming van het geleverde of een gedeelte daarvan 
geldt als dag van goedkeuring van het geleverde of van het desbetreffende gedeelte. 

8.7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding 
van acceptatie mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 
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8.8. Als de Opdrachtgever Injection Nederland heeft bericht het werk niet te accepteren overeenkomstig 
de voorwaarden als gesteld in dit artikel, dan vindt heropneming plaats. De bepalingen van dit artikel 
voor opneming gelden eveneens voor heropneming. 

 
 
 
9. Oplevering 

9.1. De uitvoering van de Overeenkomst door Injection Nederland wordt als opgeleverd beschouwd indien 
het overeenkomstig artikel 8 is of geacht wordt te zijn geaccepteerd. De dag waarop de Materialen en 
Diensten zijn of geacht worden te zijn geaccepteerd, geldt als dag waarop de uitvoering van de 
Overeenkomst als opgeleverd wordt beschouwd. 

9.2. Injection Nederland zal de in artikel 8.7. bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk herstellen. 

9.3. In het geval zich gebreken openbaren aan de Materialen en/of Diensten van Injection Nederland na 
de in artikel 8 genoemde termijnen, die redelijkerwijs niet reeds bij oplevering als bedoeld in artikel 
9.1. bekend konden zijn, dan dient de Opdrachtgever direct, doch uiterlijk binnen veertien (14) 
kalenderdagen melding te maken van de gebreken. Doet de Opdrachtgever dit niet, dan vervalt elk 
recht van de Opdrachtgever op aansprakelijkstelling van Injection Nederland en elke aanspraak op 
herstel en vergoeding van kosten en schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. 

10. Materialen 

10.1. De Opdrachtgever kan aan Injection Nederland om toelichting vragen hoe de Materialen dienen te 
worden gebruikt en of zij een gevaar opleveren voor de gezondheid of het milieu. Injection Nederland 
kan op eigen initiatief of naar aanleiding van een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever besluiten 
om van de door haar gebruikte Materialen het productblad van de fabrikant te verstrekken aan de 
Opdrachtgever. Injection Nederland is echter in geen enkel geval gehouden om zelf informatie te 
verstrekken aan de Opdrachtgever op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.  

10.2. Indien de Opdrachtgever voorafgaand aan het uitvoeren van de Overeenkomst door Injection 
Nederland geen toelichting heeft gevraagd aan Injection Nederland over de Materialen, kan de 
Opdrachtgever zich er op een later tijdstip niet op beroepen dat hij niet op de hoogte was van de 
risico’s of gevaren van de Materialen en komt dit voor zijn eigen rekening en risico. 

10.3. Vanaf het moment dat deze door Injection Nederland zijn afgeleverd op de locatie waarop de Diensten 
van Injection Nederland worden uitgevoerd, draagt de Opdrachtgever het risico van verlies en/of 
beschadiging van alle Materialen, gereedschappen, machines en overige door Injection Nederland 
afgeleverde zaken. 

10.4. Ingeval de door Injection Nederland geleverde Materialen door de fabrikant van een garantie zijn 
voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen Injection Nederland en Opdrachtgever gelden. 

10.5. Ten aanzien van alle Materialen geldt een eigendomsvoorbehoud. Dat wil zeggen dat Injection 
Nederland zich het eigendom van geleverde en te leveren Materialen voorbehoudt tot op het tijdstip 
waarop de Opdrachtgever volledig aan diens (betalings)verplichtingen jegens Injection Nederland 
heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, aanneemprijs of 
prijs van de opdracht, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte Diensten die met die 
levering en/of opdracht verband houden, alsmede vorderingen ter zake van eventuele 
schadevergoeding omdat Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen is tekortgeschoten. 
De Opdrachtgever is verplicht om Injection Nederland Schriftelijk te informeren als een derde rechten 
kan doen gelden op een Product waarop een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in dit artikellid rust. 
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11. Meer- en minderwerk 

11.1. Indien Partijen een vaste prijs overeenkomen voor de Materialen en/of Diensten van Injection 
Nederland, dan kan Injection Nederland besluiten dat zij meer- of minderwerk in rekening zal brengen 
c.q. zal verrekenen. Daarbij kan Injection Nederland onderscheid maken tussen de stelposten zoals 
uiteengezet in artikel 11.2.  

11.2. Stelposten zijn in de Offerte of Overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn 
begrepen en die bestemd zijn voor hetzij: 

(i) het aanschaffen van Materialen, en het eventueel verwerken daarvan; 

(ii) het verrichten van Diensten, welke op de dag van de Offerte c.q. Overeenkomst onvoldoende 
nauwkeurig zijn bepaald en welke door de Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. 

11.3. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van Materialen en het verwerken daarvan, 
zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten 
laste van de stelpost verrekend. 

11.4. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden (te injecteren) Materialen zijn opgenomen, 
en deze hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te 
brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten, 
tenzij Partijen uitdrukkelijk een vaste prijs zijn overeengekomen. 

12. Prijs, factuur, betaling en verrekening 

12.1. Alle door Injection Nederland (genoemde) prijzen en (uur)tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) 
en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij op een factuur, in de Offerte of 
in de Opdrachtbevestiging expliciet anders staat vermeld.   

12.2. Offertes kunnen slechts zonder afwijking door de Opdrachtgever worden aanvaard. Indien de 
Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de Offerte of in de Opdrachtbevestiging dan zijn deze 
wijzigingen slechts van kracht indien Injection Nederland deze Schriftelijk heeft geaccordeerd. 

12.3. Indien de Offerte of Opdrachtbevestiging een kennelijke verschrijving, fout of onduidelijkheid bevat, 
waaronder in ieder geval begrepen het noemen van een prijs waarvan de Opdrachtgever wist of had 
kunnen weten dat deze niet reëel is, is Injection Nederland gerechtigd de Offerte of 
Opdrachtbevestiging te herroepen c.q. de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat Injection 
Nederland verplicht is enige kosten of schade te vergoeden. Dit artikellid geldt tevens indien de 
Opdrachtgever de Offerte inmiddels heeft geaccepteerd.  

12.4. Betaling door de Opdrachtgever dient binnen veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum te 
geschieden, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

12.5. De Opdrachtgever zal door het enkele verstrijken van de betalingstermijn in verzuim zijn, zonder dat 
daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is.  

12.6. Indien een factuur na het verstrijken van de in artikel 12.4. bedoelde termijn niet volledig is betaald: 

(i) zal de Opdrachtgever aan Injection Nederland een vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte 
van 1% van het factuurbedrag voor elke maand dat de Opdrachtgever met de betaling in 
verzuim is. Gedeelten van een maand worden in dezen als volle maanden aangemerkt; 

(ii) zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten voor de invordering van het aan Injection Nederland verschuldigde bedrag, 
waaronder in ieder geval begrepen alle volledige daadwerkelijk door Injection Nederland 
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gemaakte kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, zoals volledige kosten voor 
deurwaarders, advocaten of juristen en kosten van andere derden. Partijen wijken uitdrukkelijk 
af van de door Rechtbanken en Gerechtshoven bepaalde gerechtelijke en buitengerechtelijke 
vergoedingen voor het innen van vorderingen. De kosten als bedoeld in dit onderdeel bedragen 
minimaal 15% van het totale openstaande bedrag, (excl. BTW) met een minimum van 
vijfhonderd EURO (€ 500,-). 

12.7. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of 
bedrijf, dan gelden de maximale bedragen uit de meest recente staffel inzake de incassokosten zoals 
bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

12.8. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Injection 
Nederland bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot 
levering van Materialen en/of Diensten op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke 
zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim 
zijn indien Injection Nederland het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de 
kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen. 

12.9. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle 
verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van de oudst opeisbare factuurbedragen 
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever bij de betaling dat de voldoening 
betrekking heeft op een latere factuur. 

12.10. Tot op het tijdstip waarop de Opdrachtgever volledig aan diens betalingsverplichtingen jegens 
Injection Nederland heeft voldaan en/of een eigendomsvoorbehoud op de Materialen rust als bedoeld 
in artikel 10.5., is de Opdrachtgever niet bevoegd geleverde Materialen en overige zaken aan derden 
in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen of anderszins te bezwaren of 
te vervreemden, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te 
brengen (warrantage). Indien Opdrachtgever in strijd met deze bepaling handelt zal dit worden 
aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan zijn zijde. Injection Nederland kan alsdan 
terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, haar verplichtingen uit de 
Overeenkomst opschorten, dan wel de Overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van 
Injection Nederland op vergoeding van kosten en directe en indirecte schade (gederfde winst en rente 
daarbij inbegrepen). 

12.11. Injection Nederland is steeds gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen die de 
Opdrachtgever op Injection Nederland heeft, te verrekenen met vorderingen die Injection Nederland 
heeft op Opdrachtgever. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van de Opdrachtgever is 
vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan Injection Nederland 
te zijn verleend middels acceptatie van de Voorwaarden. 

13. Aansprakelijkheid  

13.1. Injection Nederland zal bij het uitvoeren van de Overeenkomst de zorg betrachten die van een redelijk 
handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot mag worden verwacht. 

13.2. Injection Nederland zal slechts aansprakelijk zijn voor schade, rechtstreeks voortvloeiende uit 
voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen welke haar kunnen worden toegerekend en direct 
verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van 
derden, hulppersonen en/of personeelsleden die Injection Nederland bij de uitoefening van haar 
Diensten gebruikt. 

13.3. Iedere (wettelijke) plicht tot schadevergoeding van Injection Nederland jegens Opdrachtgever, uit 
welke hoofde dan ook, is te allen tijde beperkt tot vergoeding van – uitsluitend – de directe schade 
(zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel) en tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door 
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de verzekeraar van Injection Nederland wordt uitgekeerd c.q. vergoed. Op verzoek van de 
Opdrachtgever verstrekt Injection Nederland informatie tot welk bedrag zij verzekerd is. 

13.4. Indien en voor zover de verzekeraar van Injection Nederland, om welke reden dan ook, niet tot 
uitkering c.q. vergoeding over mocht gaan, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, is de eventuele 
(wettelijke) plicht tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, van Injection Nederland beperkt 
tot maximaal het voor de desbetreffende Overeenkomst door Injection Nederland gefactureerde 
bedrag (excl. BTW). Indien het een Overeenkomst betreft welke hoofdzakelijk een duurovereenkomst 
is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de 
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar.  

13.5. Indien en voor zover om welke reden dan ook, de verzekeraar van Injection Nederland niet tot 
uitkering c.q. vergoeding overgaat zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, dan wel één of meer 
beperkingen in de aansprakelijkheid van Injection Nederland in dit artikel in strijd is/zijn met 
toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving of niet door de rechter wordt gehonoreerd (bijvoorbeeld 
wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid) en dit zou leiden tot aansprakelijkheid van Injection 
Nederland voor schade (indirecte schade daarbij eventueel inbegrepen) die meer dan € 25.000 (zegge: 
vijfentwintigduizend EURO) bedraagt, dan is de aansprakelijkheid althans de (wettelijke) plicht tot 
schadevergoeding van Injection Nederland beperkt tot ten hoogste het laatstgenoemde bedrag. 

13.6. De in de leden 3 tot en met 5 van dit artikel genoemde maximumbedragen komen enkel te vervallen 
indien de schade (mede) het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Injection 
Nederland, te bewijzen door de Opdrachtgever tenzij uit de wettelijke verplichte bewijslastverdeling 
anders volgt. 

13.7. Onder directe schade wordt in deze Voorwaarden (waaronder begrepen het Aanvullend gedeelte) 
uitsluitend verstaan: 

(i) materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever, voor zover deze zijn ontstaan 
als direct gevolg van het schadeveroorzakende feit dat leidt tot schending van de 
Overeenkomst;  

(ii) redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang 
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze 
Voorwaarden; 

(iii) redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, 
voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de 
directe schade in de zin van deze Voorwaarden; 

(iv) redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1 sub c BW. 

13.8. Injection Nederland kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor c.q. worden verplicht 
tot vergoeding van eventuele indirecte en/of incidentele schade, tenzij de toepasselijke 
dwingendrechtelijke wetgeving deze uitsluiting, althans een gehele uitsluiting, van (een deel van) deze 
schade niet toelaat. Onder indirecte en/of incidentele schade wordt in deze Voorwaarden (waaronder 
begrepen het Aanvullend gedeelte) onder andere (doch niet uitsluitend) verstaan: gevolgschade, 
omzet en/of winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie c.q. stilstand en/of 
kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of beperking van indirecte en/of incidentele schade en/of 
de aansprakelijkheid daarvoor, kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van de 
indirecte/incidentele schade. Mocht Injection Nederland toch aansprakelijk zijn voor indirecte schade, 
dan geldt het bepaalde in artikel 13.1. tot en met 13.5., waarbij de genoemde beperkingen gelden 
voor het bedrag van de directe en indirecte schade bij elkaar opgeteld. 
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13.9. Indien de voorgaande artikelleden om welke reden dan ook rechtens geen stand houden, bedraagt de 
aansprakelijkheid van Injection Nederland voor schade door dood of lichamelijk letsel in totaal nimmer 
meer dan € 1.500.000,- (zegge: een miljoen vijfhonderdduizend EURO). 

13.10. De aansprakelijkheid van Injection Nederland wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
de Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Opdrachtgever Injection Nederland 
onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de 
tekortkoming wordt gesteld en Injection Nederland ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft 
schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Injection Nederland in staat is 
adequaat te reageren. 

13.11. De Opdrachtgever dient alles in het werk te stellen om de schade te beperken. Injection Nederland is 
in geen geval gehouden over te gaan tot het vergoeden van schade die redelijkerwijs voorkomen had 
kunnen worden. 

13.12. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Injection Nederland 
zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.  

13.13. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Injection Nederland tot vergoeding van schade kan worden 
aangesproken beperkt tot 6 maanden na oplevering als bedoeld in artikel 9 van deze Voorwaarden. 
Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep 
of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar na oplevering. 

13.14. De Opdrachtgever verliest zijn rechten jegens Injection Nederland, is aansprakelijk voor alle schade en 
vrijwaart Injection Nederland tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van 
directe en indirecte schade indien en voor zover de schade is ontstaan doordat: 

(i) het gebruik of de bewaring van Materialen of overige zaken ondeskundig en/of strijdig met 
instructies van Injection Nederland is (geweest) (materialen dienen in de originele verpakking 
conform aanwijzing op de verpakking dan wel conform aanwijzing van Injection Nederland te 
worden opgeslagen); 

(ii) de Opdrachtgever niet conform de door Injection Nederland gegeven instructies en/of 
adviezen heeft gehandeld; 

(iii) de schade is ontstaan door fouten, onjuistheden of onvolledigheden in gegevens, materialen, 
informatie, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan Injection 
Nederland zijn verstrekt; 

(iv) de Opdrachtgever Injection Nederland voor aanvang van de Overeenkomst niet op de hoogte 
heeft gesteld van de ligging van kabels, leidingen en andere relevante en/of (mogelijk) 
schadelijke zaken. Injection Nederland is nimmer aansprakelijk voor het aanboren van visueel 
niet waarneembare en/of niet door de Opdrachtgever opgegeven leidingen. 

14. Inspanningsverplichting; nooit een garantie 

14.1. Injection Nederland heeft voor alle door haar uitgevoerde Diensten een inspanningsverplichting en in 
geen enkel geval een resultaatsverplichting. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Injection 
Nederland vanwege de aard van de Diensten nooit een bepaald resultaat, een bepaalde uitkomst of 
een bepaalde levensduur kan garanderen, waaronder bijvoorbeeld de waterdichtheid of stabiliteit. Dit 
is alleen anders indien Injection Nederland Schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd dat zij 
wel een garantie verstrekt. Dit hangt onder meer samen met het feit dat Injection Nederland nooit 
met zekerheid vooraf kan vaststellen welke verstoringen zich in het te injecteren object (bijvoorbeeld 
bodem of constructies) bevinden. 
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15. Intellectuele Eigendomsrechten 

15.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking 
gestelde Materialen en/of Diensten of daarmee verband houdende zaken zoals analyses, rapporten, 
ontwerpen, adviezen, schetsen, tekeningen, documentatie, gebruiksvoorschriften, prijslijsten, labels 
en reclamemateriaal, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Injection Nederland en 
zullen uitdrukkelijk bij haar blijven berusten.  

15.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent de Intellectuele Eigendomsrechten 
van de in lid 1 genoemde zaken te verwijderen of te wijzigen. De Opdrachtgever garandeert dat hij 
niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van Injection 
Nederland, deze rechten ongeldig maken en/of het eigendom van deze intellectuele 
eigendomsrechten in gevaar brengt. 

15.3. Injection Nederland kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op 
enig intellectueel eigendomsrecht dan wel enig ander exclusief recht, welke het gevolg is van enige 
wijziging in of aan een door of namens Injection Nederland ter beschikking gesteld c.q. ontwikkelde 
c.q. geleverde c.q. verkochte Materialen of van enig gebruik van de Materialen of enige toepassing 
van de Materialen die anders is dan welke Injection Nederland heeft voorgeschreven of waarvan 
Injection Nederland uitging. 

15.4. Alle informatie, mondeling of schriftelijk die door Injection Nederland aan Opdrachtgever wordt 
verstrekt, blijft eigendom van Injection Nederland en mag door Opdrachtgever slechts worden 
gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is. Opdrachtgever zal de informatie van Injection 
Nederland niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks 
redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen 
nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen. 

16. Ontbinding, opzegging, opschorting 

16.1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze Voorwaarden, heeft Injection Nederland 
het recht om de tussen de Opdrachtgever en Injection Nederland gesloten Overeenkomst zonder dat 
rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, buitengerechtelijk 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien: 

(i) de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst of de 
Voorwaarden, waaronder begrepen de verplichtingen die volgen uit de eventuele bijlagen bij 
een Overeenkomst, of Injection Nederland goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever 
dit zal doen; 

(ii) het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel de Opdrachtgever zelf zijn 
faillissement aanvraagt, of de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; 

(iii) (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend ten aanzien van de 
Opdrachtgever, dan wel de Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind of curatele 
wordt gesteld; 

(iv) wanneer de Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of 
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, zoals 
bijvoorbeeld door conservatoire of executoriale beslaglegging;  

(v) Opdrachtgever (een belangrijk deel van) zijn onderneming, althans zijn activiteiten geheel of 
gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt; 

(vi) een besluit tot ontbinding van de Opdrachtgever als rechtspersoon wordt genomen; 
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(vii) indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, de Opdrachtgever overlijdt. 

16.2. Indien sprake is van een van de gevallen genoemd in het voorgaande artikellid, bijvoorbeeld indien de 
Opdrachtgever niet tijdig als bedoeld in artikel 12.4. tot betaling overgaat, wordt al hetgeen door de 
Opdrachtgever uit hoofde van enige Overeenkomst aan Injection Nederland verschuldigd is, direct en 
volledig opeisbaar. 

16.3. Indien Injection Nederland besluit tot beëindiging van een Overeenkomst vanwege een van de 
gevallen genoemd in artikellid 16.1. is Injection Nederland onder geen beding gehouden de door de 
Opdrachtgever geleden kosten of schade te vergoeden. 

16.4. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk (tussentijds) op te zeggen indien 
hij daar een gegronde reden voor heeft die de opzegging redelijkerwijs rechtvaardigt. Injection 
Nederland heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die Injection 
Nederland als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken. De Opdrachtgever is tegenover 
derden (zoals hulppersonen van Injection Nederland) aansprakelijk voor de gevolgen van de 
(tussentijdse) opzegging en vrijwaart Injection Nederland ter zake. 

16.5. Door de Opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden bij (tussentijdse) beëindiging van de 
Overeenkomst als gevolg van een van de gevallen van artikel 16.1. niet gerestitueerd. 

16.6. Partijen zijn bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien 
de Opdrachtgever hiertoe overgaat dient hij daartoe een gegronde reden te hebben die de 
opschorting redelijkerwijs rechtvaardigt. Voorzieningen die Injection Nederland ten gevolge van een 
opschorting door de Opdrachtgever moet treffen worden als meerwerk in rekening gebracht c.q. 
verrekend. Alle kosten en directe en indirecte schade die Injection Nederland ten gevolge van een 
opschorting door de Opdrachtgever lijdt, dient de Opdrachtgever volledig aan Injection Nederland te 
vergoeden. 

16.7. Indien gedurende een opschorting door de Opdrachtgever schade aan de Materialen of Diensten 
ontstaan, komt deze geheel voor rekening van Opdrachtgever. Indien deze schade hersteld dient te 
worden of als gevolg hiervan extra Materialen of Diensten geleverd dienen te worden, zal de 
Opdrachtgever hier de kosten van dragen. 

16.8. Indien een opschorting door de Opdrachtgever langer dan veertien (14) dagen duurt, kan Injection 
Nederland bovendien vorderen, dat aan Injection Nederland een evenredige betaling voor het 
uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens 
verstaan de geleverde maar nog niet verwerkte Materialen en overige kosten. 

16.9. Indien een opschorting door de Opdrachtgever langer dan één (1) maand duurt, is Injection Nederland 
bevoegd de Overeenkomst als niet geheel uitgevoerd te beëindigen. In dat geval heeft Injection 
Nederland recht op de overeengekomen prijs c.q. aannemingssom, vermeerderd met de kosten die 
Injection Nederland als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken. 

17. Overmacht 

17.1. Tekortkomingen van Injection Nederland in de nakoming van enige verplichting jegens de 
Opdrachtgever kunnen Injection Nederland niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht 
aan de zijde van Injection Nederland. 

17.2. Van overmacht is in ieder geval (doch niet uitsluitend) sprake indien Injection Nederland wordt 
geconfronteerd met natuurverschijnselen, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse 
onrusten, overheidsmaatregelen, overheidsbevel of wetsvoorschrift, staking of uitsluiting door 
werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het 
aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, brand, ongeval, elektriciteitsstoring, 
storing in de (tele)communicatiefaciliteiten, vervoersproblemen, breuk aan machines of 
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gereedschappen of andere voorvallen of storingen, één en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige 
nakoming plaatsvindt bij Injection Nederland, diens toeleveranciers of derden die door Injection 
Nederland voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld, de Opdrachtgever, dan wel plaats 
van uitvoering van de Overeenkomst. 

17.3. Partijen verklaren zich ervan bewust te zijn dat Injection Nederland bij het verrichten van haar 
Diensten afhankelijk kan zijn van het weer. Injection Nederland kan bijvoorbeeld belemmerd worden 
bij het uitvoeren van haar Diensten als het vriest (en bijvoorbeeld bepaalde Materialen niet kunnen 
harden) of indien er sprake is van (zware) regenval. Dergelijke weersomstandigheden hebben 
uitdrukkelijk te gelden als overmacht als bedoeld in dit artikel. 

18. Wijziging 

18.1. Injection Nederland is op ieder moment bevoegd – eenzijdig – wijzigingen in de Voorwaarden aan te 
brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Injection Nederland te bepalen tijdstip. 
Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking zodra de 
wijziging aan de Opdrachtgever is medegedeeld. 

19. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

19.1. Op de tussen Injection Nederland en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.  

19.2. Uit de Overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
te Utrecht. 
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Aanvullend gedeelte voor grondinjectie en grondstabilisatie 

 
 
Dit aanvullend gedeelte van de algemene voorwaarden wordt gehanteerd door Injection Nederland 
Bodemtechniek B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 71646221, 
handelende onder de naam Injection Nederland Bodemtechniek en statutair gevestigd en kantoorhoudende te 
(4128BN) Lexmond, aan de Nieuwe Rijksweg 68K. 
 
 
1. Algemene opmerkingen 

1.1. In dit Aanvullend gedeelte zijn bepalingen opgenomen die specifiek verband houden met en van 
toepassing zijn op grondinjectie en grondstabilisatie. De bepalingen in dit document gelden als 
aanvulling op het Algemeen gedeelte van de Voorwaarden. 

1.2. Het Algemeen gedeelte van de Voorwaarden van Injection Nederland is onverkort van toepassing op 
alle Offertes, orders, Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten van, door of met Injection 
Nederland, ook indien aan de Opdrachtgever enkel dit Aanvullend gedeelte is verstrekt. Mocht dit 
laatste het geval zijn, dan kan de Opdrachtgever het Algemeen gedeelte van de Voorwaarden 
kosteloos opvragen bij Injection Nederland of deze raadplegen bij de Kamer van Koophandel Midden-
Nederland of via de website www.Injection.nl/voorwaarden. 

1.3. De begrippen die in dit Aanvullend gedeelte met een hoofdletter zijn geschreven, hebben dezelfde 
betekenis als in het Algemene gedeelte van de Voorwaarden. 

1.4. Voor zover bepalingen uit het Aanvullend gedeelte geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met het 
Algemeen gedeelte van de Voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in dit Aanvullend gedeelte. 

2. Grond, grondpakket en te injecteren Materialen 

2.1. Injection Nederland gaat er in beginsel van uit dat het te injecteren grondpakket bestaat uit zand met 
een maximale korrelgrootte van 1 millimeter en vrij is van verstoringen en verontreinigingen, zoals 
kleideeltjes, puinresten, grind of schelpen. 

2.2. In aanvulling op artikel 17 van het Algemeen deel is er tevens sprake van overmacht en kan Injection 
Nederland niet aansprakelijk worden gehouden voor een beperkt dan wel geen resultaat in het geval: 

(i) er sprake is van chemisch of mechanisch vervuilde grond; 

(ii) zich tijdens of vlak na een injectie trillingen voordoen in de grond. Hierdoor kan dilatantie 
ontstaan, dat wil zeggen het rangschikken van de zandkorrel. Dit heeft een negatieve invloed 
op de nog te injecteren of nog niet uitgeharde grond. 

2.3. Ondergrondse obstakels kunnen schade aan de Materialen (zoals het boorequipment) veroorzaken. 
De Opdrachtgever zal de kosten dragen voor het verwijderen van de obstakels en het vervangen van 
de Materialen. 

2.4. Door het aangaan van de Overeenkomst verleent de Opdrachtgever Injection Nederland toestemming 
de toe te passen Materialen in de grond aan te brengen. 
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2.5. In aanvulling op artikel 10.2. van het Algemeen deel geldt dat tenzij de Opdrachtgever dit voorafgaand 
aan het uitvoeren van de Diensten bij Injection Nederland heeft nagevraagd, de Opdrachtgever wordt 
geacht bekend te zijn met de eventuele risico’s die de Materialen die in de grond worden aangebracht 
met zich meebrengen. Op een later tijdstip zal de Opdrachtgever er geen beroep meer op kunnen 
doen dat hij niet of niet volledig op de hoogte was van deze risico’s en komt dit voor zijn eigen rekening 
en risico. Door het aangaan van de Overeenkomst accepteert de Opdrachtgever de risico’s. Deze 
risico’s kunnen nimmer een grond voor aansprakelijkheid jegens Injection Nederland opleveren. De 
Opdrachtgever vrijwaart Injection Nederland ter zake van aanspraken van derden. 

2.6. Injection Nederland bepaalt de receptuur van de te injecteren Materialen en het injectieschema. 

2.7. Ingeval Injection Nederland bij het verrichten van de Diensten (zoals het ontgraven) aanvullende 
injecties noodzakelijk acht, dan zal Injection Nederland deze aanvullende injecties uitvoeren. Voor het 
uitvoeren van aanvullende injecties geeft de Opdrachtgever Injection Nederland op voorhand 
toestemming. De met de aanvullende injecties gepaard gaande kosten, zoals hiervoor benodigde extra 
Materialen (zoals injectievloeistof), gebruik van (extra) machines, apparatuur en overige hulpmiddelen 
en personeelskosten, zullen als meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

2.8. Als gevolg van het voorgaande artikellid kan de oplevertermijn worden uitgesteld, ter discretie van 
Injection Nederland. Overschrijding van de termijn als bedoeld in artikel 6.1. door aanvullende 
injecties zal nooit een tekortkoming van Injection Nederland opleveren. 

3. Diagrammen en berekeningen 

3.1. Injection Nederland kan besluiten een boring- en korreldiagram op te laten stellen ter beoordeling van 
het te injecteren gebied. Injection Nederland kan hiertoe overgaan indien dit naar haar mening 
relevant is en indien de aard en het (geldelijk) belang van de Diensten dit rechtvaardigen. De kosten 
hiervan dienen door de Opdrachtgever te worden gedragen. 

3.2. Een geotechnische berekening met betrekking tot aanlegdiepte en volume van het injectiepakket 
geeft inzicht in het te injecteren grondpakket. Door middel van geotechnisch onderzoek kan eveneens 
de haalbaarheid van de uit te voeren injectie(s) worden bepaald. Om die reden wijst Injection 
Nederland de Opdrachtgever er uitdrukkelijk op dat het van belang is dat een geotechnisch onderzoek 
en geotechnische berekening uitgevoerd worden. 

3.3. Injection Nederland voert zelf geen geotechnische berekeningen uit. Indien Opdrachtgever Injection 
Nederland opdracht geeft tot het laten uitvoeren van een dergelijke berekening door een derde of 
indien Injection Nederland hier op eigen inzicht toe overgaat omdat dit Injection Nederland vanuit 
haar expertise raadzaam lijkt, dienen de kosten hiervan door de Opdrachtgever te worden gedragen. 

3.4. Indien de Opdrachtgever geen geotechnische berekening of stabiliteitsberekening aanlevert met 
betrekking tot aanlegdiepte en volume van het injectiepakket en/of Injection Nederland geen 
opdracht geeft tot het laten uitvoeren van dergelijke berekeningen, zal voor rekening en risico van de 
Opdrachtgever geïnjecteerd worden, waarbij uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid ten opzichte van 
Injection Nederland met betrekking tot instabiliteit of het niet haalbaar blijken van de doelstelling 
uitgesloten wordt. 

4. Verplichtingen Opdrachtgever 

4.1. In aanvulling van artikel 5 van het Algemeen deel dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat 
afgravingen binnen een afstand van 1 meter van de door Injection Nederland te injecteren grond met 
de hand geschieden. Indien binnen deze afstand desondanks machinaal wordt ontgraven, is Injection 
Nederland niet aansprakelijk voor enige kosten of (directe of indirecte) schade. 

4.2. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het 
eventuele afvoer van water, bemaling of bronnering.  
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5. Grondinjectie en grondstabilisatie 

5.1. In aanvulling op artikel 14 van het Algemeen gedeelte, benadrukt Injection Nederland dat zij nooit 
enige garantie kan afgeven ten aanzien van een bepaald resultaat, een bepaalde uitkomst of een 
bepaalde levensduur. Injectielagen zijn waterremmende lagen. 100% Waterdichting is in geen enkel 
geval realiseerbaar. Injection Nederland heeft enkel een inspanningsverplichting en nimmer een 
resultaatsverplichting ten aanzien van haar Diensten. 

5.2. De Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat er altijd een risico is dat er geen of een 
beperkt resultaat is, bijvoorbeeld als gevolg van verontreinigingen in de bodem en/of andere externe 
factoren. 

5.3. Aanwezigheid van zand met een meer dan maximale korrelgrootte en/of aanwezigheid van 
verstoringen en/of verontreinigingen in de bodem kunnen tot de volgende consequenties leiden: 

(i) overschrijding van de toelaatbare verplaatsing en dus mogelijke instabiliteit van het 
geïnjecteerde pakket; 

(ii) verhoogd materiaalverbruik, aanvullende injecties als gevolg van ongecontroleerde 
verspreiding van het injectiemateriaal; 

(iii) bemoeilijking dan wel het onmogelijk worden van het handmatig inspoelen en uittrekken van 
de injectielansen waardoor extra en/of speciale apparatuur gebruikt moet worden.  

5.4. De in het voorgaande artikellid genoemde gevallen alsmede de extra kosten en (directe of indirecte) 
schade die zij met zich meebrengen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.  

 
 


