
Algemene voorwaarden BERT BETON BETONPOMPEN BV hierna BBB BV genoemd 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze pompvoorwaarden zijn toepasselijk op alle 
overeenkomsten waarbij BBB BV partij is. 

1.2 De klant bevestigt onderhavige voorwaarden te kennen en te 
aanvaarden, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met de algemene 
of bijzondere voorwaarden van de klant. 

1.3 Elke uitzondering op onderhavige overeenkomst moet door BBB 
BV schriftelijk worden goedgekeurd. Indien wordt afgeweken van 
één of meerdere clausules, blijven de ongewijzigde clausules 
onverkort van toepassing. 
 
Artikel 2. Omschrijving 

2.1 BBB BV stelt materiaal en personeel ter beschikking voor het 
uitvoeren van betonpompwerken, inclusief: 
- de betonpomp, toebehoren en gereedschappen nodig om het 
beton te pompen, standaard voorzien van 40m leiding. 
- de pompbediener, belast met de bediening van de pomp. 

2.2 Indien het rendement van 20m³ per uur niet wordt gehaald, dient 
de klant een wachtvergoeding te betalen. (rendementsverlies) Deze 
vergoeding is afhankelijk van de grootte van de pomp.Vanaf een 
42m-pomp, wordt een stortritme van 30m³ per uur verwacht. 

2.3 BBB BV staat niet in voor de verwerking of afwerking van de 
gestorte beton. 
 
Artikel 3. Prijzen 

3.1 Behoudens andersluidend beding zijn alle prijzen in Euro en 
exclusief BTW. 

3.2 De prijzen gelden: 
- per pomp, per dag en per werf 
- volgens offerte, bestek of overeenkomst 

3.3 Indien meer dan 50m leiding nodig is, zal een meerprijs worden 
aangerekend. 

3.4 Voor wachttijden op de werf wordt per uur een meerprijs 
aangerekend. 

3.5 Voor het uitvoeren van pompwerken in gevaarlijke of moeilijke 
omstandigheden kan BBB BV een meerprijs aanrekenen. 

3.6 Kosten van extra personeel van BBB BV van en naar de werf, 
ongeacht de reden of oorzaak van interventie, zijn ten laste van de 
klant. 

3.7 BBB BV kan contante betaling van de (voorschot)factuur eisen 
alvorens de werken uit te voeren. 
 
Artikel 4 – Verplichtingen van de klant. 

4.1 De klant moet voldoende mensen op de werf voorzien om de 
beton te verwerken. 

4.2 De klant zal de plaats aanduiden waar de betonpomp veilig en 
ongehinderd kan worden opgesteld, rekening houdend met de 
vigerende wetgeving, onverminderd hetgeen is bepaald in art. 6 

4.3 De klant dient ervoor te zorgen dat er een voldoende 
toegankelijke weg is van en naar de werf, bereikbaar en berijdbaar, 
dat de plaats waar de pomp wordt opgesteld voldoende verhard is 
en niet in de nabijheid is gelegen van bouwputten, sleuven of onder 
de draaicirkel van kranen. De klant moet voldoende plaats voorzien 
voor het leggen van buizen en leidingen en zal voor het leggen van 
de leidingen openingen voorzien volgens de door BBB  BV gegeven 
richtlijnen. Er mogen zich geen elektriciteitsleidingen op of onder de 
plaats bevinden waar de pomp wordt opgesteld. Eventuele aflopen 
en rioolputten moeten afgeschermd worden teneinde 
verstoppingsgevaar te voorkomen. De klant zal vermijden dat er 
zich mobiele telefoontoestellen of zendmasten in de buurt bevinden 
die de besturing van de pomp kunnen verstoren. 

4.4 De klant dient met de richtlijnen van BBB BV rekening te houden 
en voldoende cement en water gratis ter beschikking te stellen. 

4.5 De klant dient ervoor te zorgen dat er op de werf voldoende 
verpompbare beton ter beschikking is, met een maximale dichtheid 
van 2400 kg /m³. Indien de kwaliteit van de beton niet toelaat om te 
verpompen, behoudt BBB BV zich het recht voor om het pompen te 
weigeren. Zelfs indien de ter beschikking gestelde beton wordt 
verpompt en achteraf blijkt ongeschikt te zijn, is de klant 
verantwoordelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade 
die hierdoor aan de installatie en materialen van BBB BV is 
veroorzaakt. BBB BV kan in geen geval aansprakelijk worden 
gesteld voor de kwaliteit van de ter beschikking gestelde beton. 

4.6 De klant moet een plaats voorzien waar de pomp kan worden 
leeggemaakt en gereinigd. Alle kosten voor het verwijderen van  

 
beton, dat zich na gebruik nog inde pomp bevindt, zijn ten laste van 
de klant. 

4.7. Indien de pomp op de openbare weg moet worden opgesteld, 
moet de klant daarvoor de nodige vergunning of toelating bekomen 
en desgevallend wegsignalisatie voorzien. 

4.8. De klant moet ervoor zorgen dat de gebouwen en de inhoud 
ervan wordt afgeschermd zodat er zich geen schade kan voordoen 
ten gevolge van het pompen of bij eventuele breuken. 
 
Artikel 5 – Termijnen en overmacht 

5.1. De normale leveringstermijnen bedraagt 2 werkdagen. Alle 
leveringstermijnen zijn echter indicatief en verbinden BBV BV niet. 
BBV BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of 
indirecte schade voor laattijdige levering. 

5.2. In geval van overmacht behoudt BBB BV zich het recht voor om 
de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde duur op te 
schorten. In geen geval zal BBB BV aansprakelijk kunnen worden 
gesteld voor overmacht. Onder overmacht dient o.m. te worden 
begrepen: stakingen, lock-outs, ongevallen, brand, 
transportproblemen, verkeersopstoppingen, extreme 
weersomstandigheden, enz. Indien de overmacht leidt tot definitieve 
onmogelijkheid tot uitvoering van de overeenkomst, dan zal de 
overeenkomst van rechtswege ten einde lopen zonder dat er enige 
schadevergoeding verschuldigd zal zijn. 

5.3. In geval er zich op de werf een defect of gebrek aan de 
betonpomp en/of materialen van BBB BV voordoet, kan de klant 
geen aanspraak maken op schadevergoeding. 
 
Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

6.1 BBB BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan 
de toegangsweg van en naar de werf, of schade op de plaats waar 
de pomp staat bij uitvoering van de werken, inclusief schade aan 
ondergrondse structuren, onderliggende putten, goten, edm. BBB 
BV kan evenmin aansprakelijk zijn voor schade aan voetpaden, 
fietspaden, op- en inritten, aangezien het de klant is die 
verantwoordelijk is voor aanduiding van de opstellingsplaats van de 
pomp en aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit 
voortvloeit. Om dezelfde reden kan BBB BV niet aansprakelijk zijn 
voor schade aan goederen, materialen, toestellen die opgesteld 
staan of zich bevinden in de omgeving van de plaats waar de pomp 
staat opgesteld. 

6.2 Indien de openbare weg dient te worden afgesloten, gebeurt dit 
op verantwoordelijkheid van de klant. 

6.3 De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal van 
BBB BV. 
 
Artikel 7 – Aanvaarding 
Na uitvoering van de werken dient de klant, of een aangestelde, de 
leveringsbon/pompbon van BBB BV voor akkoord te ondertekenen. 
De ondertekening van deze bon geldt als aanvaarding van de 
werken en de algemene voorwaarden van BBB BV. Na 
ondertekening zullen geen klachten meer aanvaard worden. 
Indien de leveringsbon/pompbon van BBB BV door 
omstandigheden niet voor akkoord ondertekend werd na het 
uitvoeren van de werken, kan deze alsnog ingescand en 
doorgestuurd worden naar de klant per mail. Bij gebrek aan reactie 
op deze mail na 48 uur, wordt deze leveringsbon/pompbon met de 
algemene voorwaarden beschouwd als aanvaard en zullen er dan 
ook geen klachten aanvaard worden aangaande het pompwerk in 
kwestie.  
 
Artikel 8 – Betaling 

8.1 Facturen dienen ten laatste op de vervaldatum te worden 
betaald. Bij gebrek aan vermelding op de factuur is de factuur 
contant betaalbaar. 

8.2 Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag breng dit van 
rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een 
interest gelijk aan 12% met zich mee, alsmede een forfaitair 
verhogingsbeding gelijk aan 12% met een minimum van 125 EUR 
en een maximum van 2500 EUR. 
 
Artikel 9 – Toepasselijk recht – bevoegde 

9.1 Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 

9.2 De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn 
territoriaal bevoegd om kennis te nemen van elk geschil. 


