ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 20046725
Artikel 1 Definities
1.1.
Deze voorwaarden verstaan onder:
- “Antargaz”: Antargaz Nederland B.V.
- “de klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere goederen van Antargaz afneemt en/of
werkzaamheden aan Antargaz opdraagt, dan wel aan wie Antargaz ter zake van een en/of ander aanbiedingen doet,
en/of met wie een overeenkomst wordt gesloten.
- “emballage”: verpakkingsmateriaal, zoals flessen, cilinders, palletpakketten of pallets, voor het vervoeren en opslaan van
gassen.
- “artikelen”: verkochte en verkoopbare producten welke ook door Antargaz in haar assortiment gevoerd worden en/of
ter koop worden aangeboden doch niet direct aan gas gerelateerd zijn.
- “gas”: propaan, butaan of mengsels van deze beide LPG (UN1965) producten.
1.2.
In alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Antargaz wordt verstaan onder “nm3”: de hoeveelheid gas die gemeten
bij 15°C en 0,981 bar een volume inneemt van een kubieke meter.
Artikel 2 Prijzen
2.1
Prijzen gelden af fabriek en zijn exclusief BTW, exclusief vracht en exclusief bijdrage depotkosten.
2.2
Alle prijsopgaven door Antargaz geschieden onder voorbehoud van prijswijziging.
2.3
De door Antargaz opgegeven prijzen zijn mede gebaseerd op het geschat jaarverbruik van de klant, het niveau van de
bedrijfskosten van Antargaz en de marktsituatie. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een van
bovengenoemde factoren een wijziging ondergaat, dan is Antargaz gerechtigd de prijzen tussentijds hieraan aan te passen.
Artikel 3 Aflevering, (op)leveringstermijn
3.1
De aflevering geschiedt af fabriek of af magazijn van Antargaz.
3.2
Een door Antargaz opgegeven of met Antargaz overeengekomen (op)leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (op)levering dient Antargaz derhalve in gebreke te
worden gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij Antargaz een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.
3.3
De door de klant ondertekende afleveringsbon geldt als voldoende bewijs van aflevering.
3.4
Restgassen in door Antargaz van de klant terugontvangen emballage worden niet vergoed.
3.5
Antargaz is gerechtigd voor elke aflevering de klant een afleveringstoeslag en/of veiligheidstoeslag in rekening te brengen.
3.6
De klant is gehouden zich ervan te vergewissen dat de afgeleverde of af te leveren gassen en/of artikelen geschikt zijn voor
het doel waarvoor hij deze wenst te gebruiken.
3.7
Leveringen geschieden op afroep, tenzij anders met klant afgesproken. Antargaz is gerechtigd meer of minder dan de
afgeroepen hoeveelheid af te leveren, indien zulks haar uit distributie- of vervoersoverwegingen gewenst voorkomt.
Artikel 4 Emballage
4.1
De emballage is eigendom van Antargaz en wordt aan de klant verhuurd of tijdelijk ter beschikking gesteld tegen betaling
van een waarborgsom of statiegeld. Statiegeld en waarborgsom worden slechts aan klant gecrediteerd indien klant een
authentiek, op correcte naam staand, bewijs van betaling kan overleggen en indien ingeleverde emballage zich in goede
staat, en binnen de geldige keuringsdata bevindt. Het is de klant niet toegestaan aan Antargaz toebehorende emballage te
verkopen, te vervreemden of te bezwaren, dan wel aan een derde op enigerlei wijze ten gebruike te geven.
4.2
De klant is voor elke dag dat hij aan Antargaz toebehorende emballage huurt een huurprijs verschuldigd. De dag van
aflevering en de dag van teruggave van de emballage worden daarbij elk beschouwd als een gehele dag.
4.3
De toepasselijke huurprijzen, waarborgsommen en/of statiegeld worden op de aan de klant te verzenden offertes en/of
facturen vermeld.
4.4
In geval van verlies, beschadiging, diefstal of vernietiging van emballage bij de klant, is deze verplicht tot vergoeding van de
daardoor door Antargaz geleden schade. Voor een fles/cilinder en een flessenbak/palletpakket exclusief flessen/cilinders
zijn dat bedragen van respectievelijk €95,00 en €750,00, onverminderd het recht van Antargaz op vergoeding van de
werkelijke schade, indien deze voornoemde bedragen overtreft.
4.5
Kosten van vervoer van emballage van een vulstation of fabriek van Antargaz naar de klant en omgekeerd zijn voor rekening
van de klant.
4.6
Bij terugzending van emballage is de klant gehouden een vervoeradres mee te zenden.
4.7
Kosten en/of schade door niet voor de herkeurdatum aan Antargaz teruggegeven emballage zijn voor rekening van de klant.
Inclusief eventuele verschrotings- en/of milieukosten.
Artikel 5 Vullen van emballage
5.1
Het vullen van aan Antargaz toebehorende emballage is zonder schriftelijke toestemming van Antargaz niet toegestaan.
5.2
Het ter vulling aanbieden van aan de klant toebehorende emballage houdt de toestemming doch niet de verplichting voor
Antargaz in deze voor rekening van de klant te keuren en daaraan eventuele noodzakelijke reparaties te verrichten. De
toestand waarin zodanige aangeboden emballage zich bevindt valt onder de verantwoordelijkheid van de klant. Antargaz
heeft het recht voor rekening van de klant aan de klant toebehorende, afgekeurde emballage die Antargaz voor hem houdt
te verschroten, indien deze redelijkerwijze niet of slechts tegen hoge kosten valt te repareren.
5.3
Antargaz is niet gehouden tot het vullen van aan de klant toebehorende emballage die niet voldoet aan de rechtens
geldende voorschriften of in geval de klant het nummer van de emballage en/of de laatste (her)keurdatum niet aan
Antargaz heeft bekend gemaakt op een ‘eigendomstransportbon’.
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5.4

Antargaz is gerechtigd voor het vullen van emballage een vul- en/of behandelingstoeslag aan de klant in rekening te
brengen.

Artikel 6 Huur en verhuur van tanks
6.1
De klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat alle van overheidswege vereiste vergunningen voor heropstellen van de tank,
de opslag daarin van het gas en het gebruik van dit gas voor de datum van in werking treden dezer overeenkomst zijn
verkregen. De klant is tevens verplicht zich strikt te houden aan alle voorwaarden en verplichtingen van overheidswege aan
deze vergunningen verbonden en alle daaraan verbonden kosten stipt en op tijd te voldoen.
6.2
Alle vaste lasten en belastingen die terzake van de tank mochten worden geheven, zijn voor rekening van de klant.
6.3
De kosten van reparaties, voortvloeiende uit een onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de tank zulks geheel ter
beoordeling van Antargaz - dan wel voortvloeiende uit schade, aan de tank overkomen ongeacht door welke oorzaak
ontstaan en ongeacht of terzake enig verwijt aan de klant kan worden gemaakt, zijn voor rekening van de klant.
6.4
Werkzaamheden en reparaties, als in dit artikel 6 bedoeld, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een door Antargaz
goed te keuren installateur. De klant is verplicht op eerste daartoe strekkend verzoek van Antargaz te allen tijde aan
Antargaz en/of diens gemachtigde toegang tot de tank te verschaffen, ten einde deze te inspecteren en, zonodig de in dit
artikel 6 bedoelde werkzaamheden en reparaties te verrichten of te doen verrichten.
6.5
De klant draagt het risico van verlies of tenietgaan van de tank - daaronder begrepen een zodanige schade, dat reparatie
daarvan naar het oordeel van Antargaz geen zin heeft - en is verplicht de tank tegen brand, diefstal en explosie te
verzekeren. Gaat de tank door zodanig onheil geheel of gedeeltelijk teniet, dan zal de klant de daardoor ontstane schade
aan Antargaz vergoeden.
6.6
Verhindering van de klant om van de tank gebruik te maken zal, zelfs indien zulks een gevolg is van overmacht, geen invloed
hebben op het voortduren van deze overeenkomst of op het verschuldigd zijn van enige huurtermijn.
6.7
Antargaz is niet aansprakelijk voor de schade, door de klant of derden in persoon of goed geleden voortvloeiende uit de
opstelling, het gebruik, de verplaatsing of de verwijdering van de tank. De klant vrijwaart Antargaz tegen alle aanspraken,
welke derden tegen Antargaz of uit dien hoofde mochten.
6.8
De klant verbindt zich in de tank uitsluitend gas geleverd en gefactureerd door Antargaz op te slaan; zulks op straffe van
een boete van €12.500,00 voor iedere overtreding van deze bepaling. Antargaz heeft in verband hiermede het recht de
vulaansluiting van de tank te verzegelen. Wordt de zegeling door anderen dan Antargaz of diens gemachtigde verbroken,
dan zal zulks geacht worden een wanprestatie van de klant op te leveren, behoudens bewijs van overmacht zijnerzijds.
6.9
De klant maakt zich sterk dat de eigenaar van het perceel met de plaatsing van de tank akkoord gaat, daarop generlei
rechten zal doen gelden en te allen tijde zal toestaan dat de tank wordt verwijderd of vervangen.
6.10
In geval de klant zijn bedrijf - of het bedrijfsonderdeel, waarvoor het vloeibare gas wordt gebruikt staakt, heeft hij het recht
de overeenkomst door schriftelijke opzegging tegen een daarin te vermelden dag te doen eindigen, met inachtneming van
een termijn van 6 maanden, indien hij; echter alsdan zijn rechten op het desbetreffende bedrijf of bedrijfsonderdeel geheel
of ten dele aan een rechtsopvolger overdraagt, zal hij deze tevens de rechten uit deze huurovereenkomst en de daarmee
verbonden afnameovereenkomst overdragen, onder beding dat alle uit deze huurovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen door zijn rechtsopvolger onverkort als eigen verplichtingen zullen worden nagekomen.
6.11
Antargaz heeft het recht, indien de klant een of meer zijner verplichtingen uit hoofde van de tankovereenkomst niet stipt
nakomt, de tankovereenkomst onmiddellijk voor het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder tussenkomst van de rechter
voor ontbonden te houden en de tank onverwijld weer tot zich te nemen; zulks onverminderd zijn recht in dat geval
vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen (incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand daaronder
begrepen) en/of klant een boete op te leggen van €500,00 per overtreding en per dag dat deze voortduurt. Ontbinding
vindt voorts plaats door middel van een buitengerechtelijke verklaring of derhalve van rechtswege. Klant verbindt zich in
die gevallen Antargaz terstond daarvan kennis te geven en de bewindvoerder respectievelijk curator van het bestaan dezer
overeenkomst op de hoogte te stellen.
6.12
Klant is gehouden bij het einde van de overeenkomst - door welke oorzaak ook - de tank ter verwijdering aan Antargaz ter
beschikking te stellen. Indien hij niet aan deze verplichting voldoet, zal deze overeenkomst worden geacht voor een periode
van 6 maanden op dezelfde voorwaarden te zijn verlengd en zo vervolgens, steeds met 6 maanden, behoudens
(hernieuwde) opzegging tegen het einde van enige periode van 6 maanden als voormeld alles onverminderd Antargaz recht
nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
6.13
Indien de algehele behoefte aan propaangas van klant gedurende een vol jaar meer dan een vijfde lager is geweest dan bij
de aanvraag van de overeenkomst door partijen werd geschat, heeft Antargaz het recht zowel de tankovereenkomst als
hoeveelheidscontract propaan te beëindigen.
6.14
Antargaz heeft te allen tijde het recht de tank op haar kosten door een andere tank te vervangen.
Artikel 7 Overmacht
7.1
Een omstandigheid die overmacht voor Antargaz oplevert is in ieder geval: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, natuurramp,
oproer, blokkade, gijzeling, molest, waterschade, overstroming(sgevaar), gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
transportmoeilijkheden, invoerverbod, uitvoerverbod, handelsverbod, werkstaking, bedrijfsbezetting, epidemie, brand,
diefstal of niet volledige en/of vertraagde levering van grond- en/of hulpstoffen of energie door toeleveranciers van
Antargaz.
7.2
In geval van overmacht zoeken partijen in overleg naar een oplossing om aan de behoefte van de klant aan gassen te
voldoen.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1
De aansprakelijkheid van Antargaz die kan ontstaan ter zake van enige door Antargaz toegebrachte schade, strekt zich niet
uit boven het door de verzekeraar van Antargaz aan Antargaz uitgekeerde bedrag.
8.2
Indien de verzekeraar van Antargaz, om welke reden dan ook, niet tot uitkering aan Antargaz overgaat of de schade niet
onder de dekking van de verzekering van Antargaz valt, strekt de aansprakelijkheid van Antargaz zich in ieder geval niet uit
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8.3
8.4
8.5

boven een bedrag van € 500,00 per schadegeval/gebeurtenis. Een reeks samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen
geldt als een schadegeval/gebeurtenis.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dwingende wetsbepalingen, zoals die inzake productenaansprakelijkheid.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Antargaz.
De klant vrijwaart Antargaz tegen aanspraken voor zover deze de maximale aansprakelijkheid van Antargaz, zoals in dit
artikel geregeld, te boven gaan.

Artikel 9 Garantie
9.1
Een door Antargaz gegeven garantie is slechts geldig voor zover zij op schrift is gesteld en voor de aangegeven duur.
9.2
Een door Antargaz gegeven garantie is beperkt tot herstel van eventuele materiaal- of fabricagefouten of, dit ter keuze van
Antargaz, vervanging van de geleverde zaak.
9.3
Een garantieverplichting van Antargaz vervalt indien de klant zelf gedurende de garantietermijn zonder toestemming van
Antargaz wijzigingen en/of reparaties aan de afgeleverde zaak verricht of laat verrichten.
Artikel 10 Reclames
10.1
De klant kan geen beroep meer doen op een gebrek in een door Antargaz verrichte prestatie, indien hij; Antargaz daarvan
niet schriftelijk heeft kennis gegeven binnen 8 dagen nadat Antargaz de prestatie heeft verricht of, in geval de klant het
gebrek redelijkerwijze niet had behoren te ontdekken binnen voornoemde termijn, binnen 8 dagen na ontdekking van het
gebrek en binnen drie maanden nadat Antargaz de prestatie heeft verricht.
10.2
De klant kan geen beroep meer doen op een onjuist factuurbedrag of een onjuiste hoeveelheid emballage die de klant
volgens een factuur van Antargaz onder zich heeft, indien hij Antargaz daarvan niet binnen 8 dagen na factuurdatum
schriftelijk heeft kennis gegeven.
10.3
Een schriftelijke kennisgeving aan Antargaz dient te zijn gericht aan het hoofdkantoor van Antargaz.
10.4
De administratie van Antargaz is doorslaggevend met betrekking tot de bepaling van de hoeveelheid door de klant van
Antargaz afgenomen gas, alsmede de hoeveelheid aan Antargaz toebehorende emballage die de klant onder zich heeft,
behoudens door de klant te leveren tegenbewijs.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1
Totdat de klant de tegenprestatie voor door Antargaz krachtens overeenkomst aan de klant afgeleverde of af te leveren,
verkochte goederen en eventuele krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de klant verrichte of te
verrichten (installatie)werkzaamheden volledig heeft voldaan, blijven deze goederen eigendom van Antargaz.
11.2
De klant is bevoegd de afgeleverde met eigendomsvoorbehoud verkochte goederen in zijn eigen bedrijfsuitoefening te
gebruiken c.q. te verbruiken. Indien de klant echter tekortschiet in de nakoming van de tegenprestatie, is Antargaz
gerechtigd, zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling, dan wel gerechtelijke tussenkomst, de met
eigendomsvoorbehoud verkochte goederen en (andere) aan Antargaz toebehorende zaken te demonteren en/of terug te
nemen. De klant is daartoe gehouden terstond zijn medewerking te verlenen.
11.3
Alle intellectuele eigendomsrechten welke ten aanzien van de (vervaardiging van de) door Antargaz verstrekte offertes,
aanbiedingen en overeenkomsten en daarin opgenomen afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen, schetsen, modellen e.d. en
de door Antargaz te leveren goederen en artikelen kunnen worden uitgeoefend, blijven bij Antargaz berusten. Voorzover
voor het vestigen van deze rechten enige handeling van de klant is vereist, verplicht de klant zich onvoorwaardelijk hieraan
zijn medewerking te verlenen.
11.4
Bovengenoemde stukken blijven eigendom van Antargaz, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht, en mogen
zonder schriftelijke toestemming van Antargaz noch geheel, noch gedeeltelijk door de klant worden gekopieerd,
vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld worden of ter inzage worden gegeven. De vernoemde stukken dienen op
verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.
Artikel 12 Betaling
12.1
Betaling van de op de facturen vermelde bedragen dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.
12.2
Indien betaling niet of niet-volledig heeft plaatsgevonden binnen de in het vorige lid genoemde termijn, is de klant van
rechtswege in verzuim en is Antargaz zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd, naast de op de factuur vermelde
incassotoeslag, de klant een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen over het openstaande bedrag
gerekend vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling. Antargaz is dan bovendien gerechtigd de klant alle
buitengerechtelijke kosten en proceskosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten
minste 15% van het door de klant verschuldigde bedrag met een minimum van €125,00, exclusief voornoemde
vertragingsrente. Bij betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn mag de op de factuur vermelde incassotoeslag door de
klant van het totaalbedrag van de factuur worden afgetrokken.
12.3
Antargaz behoudt zich het recht voor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of in het
vervolg contante betaling bij aflevering te verlangen, indien de klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting tot
betaling aan Antargaz.
12.4
In geval van faillissement van de klant is elke vordering van Antargaz op de klant terstond en ten volle opeisbaar.
12.5
Antargaz is gerechtigd de bedragen die zij van klant zal hebben te vorderen of aan klant zal zijn verschuldigd, te verrekenen
met bedragen, die zij of enige andere onderneming, vallende onder hetzelfde concern, uit welke hoofde ook, te eniger tijd
aan klant zal zijn verschuldigd of van klant zal hebben te vorderen.
Artikel 13 Beëindiging, opschortende voorwaarde
13.1
Een overeenkomst die door Antargaz met de klant is aangegaan voor een bepaalde duur, wordt na afloop van deze duur
telkens stilzwijgend met een jaar verlengd tenzij een partij ten minste drie maanden voor het einde van de lopende
contractperiode de wederpartij schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat hij geen (verdere) verlenging wenst van de
overeenkomst. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet dwingende wetsbepalingen.
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13.2
13.3

Een partij is gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, indien de wederpartij in staat van
faillissement wordt verklaard of surseance van betaling is verleend, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend.
Elke overeenkomst wordt verricht onder de opschortende voorwaarde, dat de klant volgens Antargaz, na eventuele, in te
winnen inlichtingen, voldoende kredietwaardig blijkt.

Artikel 14 Veiligheid
14.1
De klant is gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot door Antargaz afgeleverde gassen
en artikelen. De klant zal mitsdien mede kennis nemen van de juiste veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot af te
nemen of afgeleverde gassen. De klant draagt bovendien zorg dat de in deze bladen vermelde informatie ter hand wordt
gesteld aan de directe of indirecte feitelijke gebruiker(s).
Artikel 15 Afwijkingen, inkoopvoorwaarden
15.1
Afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk met Antargaz te worden overeengekomen.
15.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders met Antargaz wordt overeengekomen.
15.3
De nietigheid of vernietigbaarheid in rechte van een of verscheidene van de bepalingen van deze algemene voorwaarden
laat de toepasbaarheid van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 16 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
16.1
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Antargaz, alsmede de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
16.2
Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de (President van de) Arrondissementsrechtbank te ‘sHertogenbosch, behoudens indien het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter.
Artikel 17 Installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, dan wel werkzaamheden die bestaan het tot stand brengen
van een werk van stoffelijke aard
17.1
In geval (tevens) installatie-, onderhouds-, keurings- of reparatiewerkzaamheden, dan wel werkzaamheden die bestaan in
het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard zijn overeengekomen, zijn naast de artikelen 18 tot en met 22 de
artikelen 1 tot en met 16 van toepassing, met dien verstande dat bij strijdigheid tussen een bepaling van de artikelen 1 tot
en met 16 en een bepaling van de artikelen 18 tot en met 22 laatstbedoelde bepaling voorgaat. Onder “het werk” worden
hieronder installatie-, keurings-, inspectie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, dan wel werkzaamheden die bestaan
in het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard verstaan.
Artikel 18 Oplevering
18.1
Het werk is opgeleverd wanneer:
- Antargaz de klant heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de klant de mededeling dat het werk is goedgekeurd
aan Antargaz heeft verzonden; of
- zestien dagen zijn verstreken nadat Antargaz heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de klant binnen deze termijn
heeft nagelaten het werk op te nemen en/of zijn goed- of afkeuring schriftelijk aan Antargaz kenbaar te maken.
18.2
Kleine gebreken aan het werk die een eventuele ingebruikneming van het werk niet verhinderen, geven geen reden tot het
onthouden van goedkeuring en zal Antargaz zo spoedig mogelijk herstellen.
18.3
De klant kan nadat het werk is opgeleverd geen beroep meer doen op een gebrek aan het werk dat hij voordat het werk is
opgeleverd redelijkerwijze had behoren te ontdekken of heeft ontdekt en daarvan niet aan Antargaz schriftelijk heeft kennis
gegeven.
18.4
Op een gebrek aan het werk dat de klant redelijkerwijze niet voordat het werk is opgeleverd had behoren te ontdekken kan
de klant geen beroep meer doen, indien hij Antargaz daarvan niet schriftelijk kennis heeft gegeven binnen 30 dagen na
ontdekking en binnen zes maanden nadat het werk is opgeleverd.
18.5
Ter zake van een heropneming na afkeuring is het in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing met betrekking
tot het na afkeuring herstelde (gedeelte van het) werk.
Artikel 19 Opschorten, beëindiging van het werk in onvoltooide staat
19.1
De klant heeft het recht de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening en risico op te schorten. Indien
de klant besluit het werk op te schorten deelt de klant dat en de verwachte duur van de opschorting onmiddellijk schriftelijk
aan Antargaz mede.
19.2
Kosten die Antargaz maakt of schade die Antargaz lijdt als gevolg van de opschorting, dienen aan Antargaz te worden
vergoed.
19.3
In geval de schorsing langer duurt dan 30 dagen, is Antargaz gerechtigd van de klant te vorderen dat een evenredige
betaling plaatsvindt voor het gedeelte van het werk dat is uitgevoerd.
19.4
In geval de opschorting langer duurt dan 60 dagen, is Antargaz gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. De
klant is dan ter zake van het beëindigde werk verplicht alle door Antargaz gemaakte kosten, zoals die met betrekking tot
loon en materiaal, en winst die Antargaz zonder voortijdige beëindiging behaald zou hebben aan Antargaz te vergoeden.
Artikel 20 Meerwerk
20.1
Antargaz is gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming meerwerk uit te voeren en in rekening te brengen,
mits de vermeerdering van de prijs van het werk niet meer dan vijf procent bedraagt. Onder “meerwerk” wordt verstaan:
al hetgeen door Antargaz boven de in de overeenkomst vastgestelde hoeveelheden en/of soorten (te verwerken)
materialen wordt afgeleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in die overeenkomst omschreven werkzaamheden
wordt gepresteerd. Het meerwerk wordt de klant afzonderlijk in rekening gebracht.
20.2
Niet tegenstaande 20.1, zal Antargaz op verzoek van de klant meerwerk uitvoeren nadat klant en Antargaz schriftelijk
overeenstemming hebben bereikt over de omvang van de werkzaamheden en de prijs van dit meerwerk tenzij Antargaz op
redelijke gronden de uitvoering hiervan afraadt.
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Artikel 21 Kostenverhogende omstandigheden
21.1
In geval kostenverhogende omstandigheden met betrekking tot het werk na totstandkoming van de overeenkomst zich
voordoen zonder dat zulks Antargaz kan worden toegerekend en Antargaz bij de prijsbepaling met de mogelijkheid dat deze
omstandigheden zich zouden voordoen geen rekening heeft behoeven te houden, is Antargaz gerechtigd de
overeengekomen prijs aan de kostenverhoging aan te passen.
Artikel 22 Verplichting om de uitvoering van het werk (tijdig) mogelijk te maken
22.1
De klant is verplicht om Antargaz de uitvoering van het werk (tijdig) mogelijk te maken.
22.2
Teneinde aan zijn in lid 1 genoemde verplichting te voldoen zal de klant onder meer (tijdig) voor zijn rekening en risico:
- ten behoeve van de uitvoering van het werk benodigde energie en water ter beschikking stellen;
- ten behoeve van de opzet en uitvoering van het werk vereiste ontheffingen, vergunningen of andere
overheidsbeschikkingen ter beschikking stellen;
- ten behoeve van de uitvoering van het werk benodigde stellingen, steigers of ladders ter beschikking stellen en opstellen,
als mede verwijderen na de uitvoering van het werk;
- zorgen voor meerdere hulp bij het verplaatsen van zaken die redelijkerwijze niet door twee personen kunnen worden
verplaatst;
- zorgen voor breek-, hei-, stofferings-, beton-, funderings-, graaf-, hak-, grond-, bestratings-, timmer-, schilder- of enig
ander bijkomend werk.
---
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