
 
 

 
 

 

 
 
 

 
AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN 

 
Urban Mine B.V.  

VOOR DE VERKOOP EN LEVERING VAN BETONMORTEL, ANDERE CEMENTGEBONDEN MORTELS  
Ingaande op 1 september 2022 

   
Zulks in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden van Urban Mine B.V. (75955989) voor de verkoop, levering en 
betaling van betonmortel ingaande op 1 november 2021.  

   
ALGEMEEN 
a. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn bovengemelde Algemene Verkoopvoorwaarden, 

zoals deze zijn aangevuld door deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden, volledig van toepassing, behoudens door 
partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkingen. 

b. Met de inwerkingtreding dezer Aanvullende Verkoopvoorwaarden zijn alle eerder uitgegeven Aanvullende 
Verkoopvoorwaarden vervallen. 

c. De Aanvullende Verkoopvoorwaarden zijn geldig tot op het tijdstip van haar intrekking door ons. De Aanvullende 

Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen in zoverre deze 
tijdens de geldigheidsduur dezer voorwaarden worden uitgevoerd. 

d. Het bepaalde in de Algemene Verkoopvoorwaarden met betrekking tot Definities (art. 1), Prijzen (art. 6), voor 
zover betreft het recht van leverancier kostenstijgingen door te berekenen en Geschillen (art. 14), is eveneens 
van toepassing ten aanzien van het bepaalde in deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden.  Onder ‘Afnemer’ wordt 
in deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden verstaan degene (aannemer, opzichter, uitvoerder of wie het 
aangaat), die door koper belast is met de feitelijke in ontvangstneming van de betonmortel en/of andere 
cementgebonden mortels. 

 
1. LEVERANTIES NEN-EN-206 en NEN 8005 
a. Per betonkwaliteit wordt een prijs vastgesteld, afhankelijk van sterkteklasse, milieuklasse en consistentiegebied, 

waarin Hoogovencement Cem III/B 42,5 LH HS en grind 4-32 mm is verwerkt. 
b. Prijzen zijn gebaseerd op leveringen van volle wagenladingen franco werk.   
c. Bij samenstellingen anders dan onder 1.a. omschreven, maar wel volgens NEN-EN-206 en NEN 8005 gelden de 

navolgende toeslagen: 

 1. Vliegas    : meerprijs € 0,10 per kg 
Portlandcement Cem I 52,5 R                 : meerprijs €17,00 per m³ 
Gedeeltelijke vervanging van Hoogovencement Cem III/B 42,5 LH HS door Portlandcement Cem I 52,5 R, 

meerprijs Portlandcement Cem I 52,5 R  € 0,07 per kg. 
 2. Bij gebruik van grind 4-16 mm wordt de verkoopprijs met € 7,50 per m³ verhoogd (incl. meer cement). 

 3. Bij gebruik van grind 4-8 mm wordt de verkoopprijs met € 14,00 per m³ verhoogd (incl. meer cement). 
 4. Het gebruik van afwijkende toeslagmaterialen kan aanleiding geven tot aanpassing van de verkoopprijs. 
   

2. OVERIGE LEVERANTIES VAN BETONMORTEL EN ANDERE CEMENTGEBONDEN MORTELS  
a. Onder overige leveranties wordt verstaan alle samenstellingen in afwijking van NEN-EN-206 en NEN 8005. 
b. Basisverkoopprijs. Onder de basisverkoopprijs wordt verstaan de prijs van 1 m³ betonmortel waarin 320 kg 

Hoogovencement Cem III/B 42,5 LH HS en grind 4-32 mm is verwerkt. 
c. Prijzen zijn gebaseerd op leveringen van volle wagenladingen franco werk. 

d. Bij samenstellingen anders dan onder 2b omschreven gelden de navolgende toeslagen: 
 1. Vliegas        : meerprijs € 0,10 per m³   

Portlandcement Cem I 52,5 R                 : meerprijs €17,00 per m³ 
Gedeeltelijke vervanging van Hoogovencement Cem III/B 42,5 LH HS door Portlandcement Cem I 52,5 R, 
meerprijs Portlandcement Cem I 52,5 R € 0,07 per kg. 

 2. Voor betonmortel met meer of minder cement per m³ worden de prijzen resp. verhoogd met € 0,11 per kg 
en verlaagd met € 0,07 per kg. 

 3. Bij gebruik van grind 4-16 mm wordt de verkoopprijs met € 7,50 per m³ verhoogd. Indien toepassing van 
grind 4-16 mm leidt tot verhoging van de cementhoeveelheid, zal de extra cement overeenkomstig punt 
2.d.1. en 2.d.2. verrekend worden. 



 4. Bij gebruik van grind 4-8 mm wordt de verkoopprijs met € 14,00 per m³ verhoogd. Indien toepassing van 
grind 4-8 mm leidt tot verhoging van de cementhoeveelheid, zal de extra cement overeenkomstig punt 
2.d.1. en 2.d.2. verrekend worden. 

 5. 
 
6. 
7. 

8. 

Consistentiegebied t/m C35/45 S3 > F4 € 4,00 
Consistentiegebied t/m C35/45 F4 > F5 € 2,50 
Het gebruik van afwijkende toeslagmaterialen kan aanleiding geven tot aanpassing van de verkoopprijs.  
Toevoeging vertrager per uur : € 3,50 bij specie temperatuur tot 25 graden / buitentemperatuur 35 graden. 

Smeerbed (500 liter / stuk, inclusief transporttoeslag) € 225,00 per stuk. 
   

 

3. HULPSTOFFEN VOOR BETONMORTEL 
  De prijzen voor levering en/of toevoeging van hulpstoffen aan de betonmortel worden op aanvraag 

verstrekt. Bij specietemperaturen boven 20º Celsius kan toepassing van een hulpstof noodzakelijk zijn.  
   
4. 

a. 

TRANSPORTKOSTEN 

Afstandtoeslag binnen MRA gebied € 17,00 p/m3. 
Afstandtoeslag buiten MRA gebied € 23,50 p/m3. 

b. KLEINE WAGENLADING BETONMORTEL EN ANDERE CEMENTGEBONDEN MORTELS  
Voor ladingen kleiner dan 9 m³ als éénmalige afroep, wordt per m³ minder dan 9 m³ € 17,00 toeslag voor kleine 
lading berekend. Van deze toeslag is uitgezonderd één sluitvracht per afroep of per stort. 

c. 
 
 
d. 

Het leveren van betonmortel en andere cementgebonden mortels op bouwwerken via B-wegen, mits ontheffing 
overheid, zal worden verrekend conform bovengenoemde kleine wagenlading plus eventuele toeslagen ten 
gevolge    van routewijziging en dergelijke. 
In afwijking van artikel 4.a. worden leveringen binnen de 7.5 tons zone van de gemeente Amsterdam op basis 
van nacalculatie verrekend.  

   
5. ANNULERINGSKOSTEN 

 Bij annulering na 14.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van levering wordt per afbestelde m³ € 8,50 
berekend,  zijnde 50% van het tarief kleine wagenlading. 

   

6. LOSTIJDOVERSCHRIJDING 
a. LOSTIJDOVERSCHRIJDING BETONMORTEL EN ANDERE CEMENTGEBONDEN MORTELS  

Lostijden mixer   

t/m 5 m3 15 minuten 
6 t/m 9 m3 30 minuten 

10 t/m 15m3 45 minuten 
Overschrijding lostijd €24,- per 15 minuten 

 

  
7. RETOURVRACHTEN 
a. RETOURVRACHT BETONMORTEL EN ANDERE CEMENTGEBONDEN MORTELS  

Voor geretourneerde vrachten wordt, behalve de overeengekomen prijs per m³ betonmortel, een bedrag van 
minimaal € 23.50 voor elke ton in rekening gebracht. Afrekening vindt plaats aan de hand weegbonnen. 

   

8. OVERWERKTARIEF 
 De betonmortel en de cementgebonden mortels worden geleverd binnen de normale fabriekstijden op maandag 

t/m vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur. Voor leveranties voorafgaand aan en/of in aansluiting op genoemde tijden 
worden de volgende overwerktarieven minimaal in rekening gebracht: 

a. 
 
b. 

Maandag t/m vrijdag van 06.00 tot 07.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur basis overwerktarief  betoncentrale € 
94,00 per uur vermeerderd met het aantal mixers à € 30,00 per uur. 
Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 06.00 uur alsmede zaterdag en zondag basis overwerktarief betoncentrale 

€160,- per uur vermeerderd met het aantal mixers à € 47.50 per uur. 
  
9. BOUWVAKTOESLAG 

Tijdens de bouwvak periode regio noord wordt een toeslag van € 6,25 per m3 gerekend. 
 

10.  

 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
Bij onvoorziene situaties als stijging energiekosten, dieseltoeslagen en laag/hoog water (niet limitatief) behouden 
wij ons de mogelijkheid deze prijsstijgingen door te belasten.  

   
11. VERWARMDE BETONMORTEL 

 Bij temperaturen van 0º Celsius of lager (weerfase 4 t/m 6) wordt uitsluitend tegen verhoogde prijs verwarmde 
betonmortel  geleverd, bij weerfase 3 in overleg. Prijzen worden op aanvraag verstrekt. 

   



12. LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 
 Vervaardigen kubussen conform NEN-EN 12390   : €   26,25 per kubus  

Bewaren kubussen conform NEN-EN 12390   : €   26,25 per kubus  
Bepaling druksterkte van kubussen conform NEN-EN 12390 : €   26,25 per kubus  
Maken van een ijkgrafiek conform NEN 5970   : € 245,00 per ijkgrafiek  
Bepaling vloeistofindringing, per bepaling   : € 245,00 per bepaling 
CO2/MKI berekening conform SBR protocol excl. externe verificatie   : € 190,00 per mengsel  

   
13. AANSPRAKELIJKHEID 
 

 
 

 
14. 

Behoudens in geval van grove schuld of opzet van de chauffeur, waarvoor de bewijslast rust op de koper c.q. 

afnemer, is schade aan het vervoermiddel, aan personen of goederen, tijdens het lossen en rijden op het werk, 
voor   koper c.q. afnemers risico en rekening. 

 
SATELIETCENTRALE 
Indien levering via satelliet beton centrale, zijn de aanvullende verkoopvoorwaarden van desbetreffende centrale 

van toepassing. 
   
   
   

Alle in deze Aanvullende Verkoopvoorwaarden genoemde prijzen zijn excl. BTW 
 


