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ALGEMENE VOORWAARDEN STAATSBOSBEHEER VOOR DE VERKOOP VAN RONDHOUT EN BEZAAGD HOUT 
 
Artikel 1.  Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
- “Staatsbosbeheer”: gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden. 
- “Opdrachtgever”: wederpartij van Staatsbosbeheer. 
- “Rondhout”: gevelde, onbewerkte boomstammen, al dan niet ingekort tot stamstukken. 
- “Bezaagd hout”: volgens specificaties bewerkt stamhout, al dan niet gemonteerd of op andere wijze verwerkt. 

 
Artikel 2.  Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk onderdeel uit van alle aanbiedingen, offertes, 

orderbevestigingen en leveringen van Staatsbosbeheer van Rondhout en Bezaagd hout en op alle met Staatsbosbeheer 
gesloten overeenkomsten ter zake, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2   Afwijkende algemene voorwaarden of bedingen gelden slechts indien opdrachtgever en Staatsbosbeheer die schriftelijk 
zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. Voor het overige blijven de 
onderhavige algemene voorwaarden van kracht. 

2.3 De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen de opdrachtgever en 
Staatsbosbeheer.  

2.4  Staatsbosbeheer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van 
de hand. 

 
Artikel 3. Aanbiedingen/offertes/overeenkomsten 
3.1  Aanbiedingen en offertes van Staatsbosbeheer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte 

heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. 
3.2  Alle opgaven van Staatsbosbeheer, waaronder afbeeldingen, beschrijvingen, prijzen of andere indicaties, welke 

Staatsbosbeheer verstrekt in aanbiedingen, offertes, informatiepakketten, folders, overeenkomsten e.d. binden 
Staatsbosbeheer niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.3  Bij verschil tussen bestelling c.q. opdracht door opdrachtgever en bevestiging door Staatsbosbeheer, is opdrachtgever 
aan de bevestiging van Staatsbosbeheer gebonden, tenzij opdrachtgever Staatsbosbeheer - binnen 8 dagen na 
verzending van de bevestiging - bericht hiermee niet akkoord te zijn. 

3.4  Staatsbosbeheer is pas gehouden om aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, nadat opdrachtgever alle 
voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens schriftelijk aan Staatsbosbeheer heeft verstrekt. 

3.5  Bij mondelinge/telefonische opgave, komen eventuele onjuistheden voor rekening en risico van opdrachtgever. 
 
Artikel 4.  Prijzen 
4.1  Alle prijzen zijn excl. BTW. Transport, verzend-, en/of portokosten en heffingen die van overheidswege worden 

opgelegd, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. 
 
Artikel 5.  Aflevering/Levertijd  
5.1  Aflevering vindt plaats bij (af)levering van de goederen bij of aan opdrachtgever, of bij het ophalen door opdrachtgever 

op de aangegeven locatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico gaat over op het moment van 
aflevering. 

5.2  Staatsbosbeheer heeft het recht om de verkochte zaken in gedeelten te leveren. 
5.3  Een overeengekomen afleveringstermijn geldt slechts als streeftermijn, behoudens in die gevallen waarin 

opdrachtgever de goederen geacht wordt op een aangegeven locatie op te halen. Alsdan is sprake van een vaste 
termijn. 

5.4  Als datum van aflevering wordt aangemerkt de dag van bezorging c.q. verzending c.q. ophalen van de zaken, als 
bedoeld in lid 6 van dit artikel, dan wel de dag van in kennisstelling als bedoeld in lid 7 van dit artikel.  

5.5  Bij overschrijding van genoemde termijn kan opdrachtgever Staatsbosbeheer schriftelijk in gebreke stellen. 
Staatsbosbeheer is ten aanzien van de levertijd pas in verzuim indien Staatsbosbeheer vervolgens 
nalaat op binnen een in die ingebrekestelling opgenomen redelijke termijn af te leveren.  

5.6 Indien is overeengekomen dat Staatsbosbeheer voor transport van de zaken zorg draagt, zullen deze, indien de plaats 
van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door Staatsbosbeheer bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden 
gezonden naar, het bij Staatsbosbeheer bekende adres van de opdrachtgever. 
De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien de opdracht tot vervoer door of namens 
Staatsbosbeheer wordt gegeven.  
De opdrachtgever is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen. 

5.7  De opdrachtgever is verplicht om de zaken binnen een termijn van vijf werkdagen nadat zij door Staatsbosbeheer in 
kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan, dan wel binnen een specifiek overeengekomen afwijkende termijn, 
af te (laten) halen bij de productielocatie.  

5.8  De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst 
beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. 

5.9  Indien niet terstond - uiterlijk binnen twee werkdagen na aflevering van de zaken - over de afgeleverde hoeveelheid 
schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten 
vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. 
Indien de opdrachtgever bij het in lid 8 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt (deze 
heeft betrekking op fabrieksfouten/kwaliteitsgebreken en niet op ontvangst/aflevering), dient hij deze uiterlijk binnen 
acht dagen na aflevering schriftelijk aan Staatsbosbeheer te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde 
termijnen vervalt elke aanspraak tegen Staatsbosbeheer terzake van die tekortkomingen c.q. gebreken.  
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Artikel 6.  Eigendomsovergang en -voorbehoud, risico en pandrechten  
6.1  Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, gaat de eigendom van de zaken op de opdrachtgever over op de in 

artikel 5 in leden 4, 6 en 7 bedoelde tijdstip van aflevering. 
6.2  Onverminderd het bepaalde in artikel 5 leden 4, 6, 7 en 8 zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever vanaf het 

moment dat de zaken de productielocatie hebben verlaten. 
6.3  De door Staatsbosbeheer geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen uit alle met 

Staatsbosbeheer gesloten overeenkomst volledig is nagekomen. 
Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet 
verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in lid 6 van dit artikel 
bepaalde. 

6.4 De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en 
als herkenbaar eigendom van Staatsbosbeheer te bewaren. De opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de 
voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en 
verzekerd te houden.  

6.5  Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Staatsbosbeheer tekortschiet of 
Staatsbosbeheer goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Staatsbosbeheer 
gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de onder 
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd 
voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de 
terugneming gevallen kosten. 

6.6  Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale 
uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever 
verplicht van zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel. 

 
Artikel 7.  Kwaliteit en reclames 
7.1  Staatsbosbeheer staat er niet voor in dat door Staatsbosbeheer verkochte zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de 

opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan Staatsbosbeheer kenbaar is 
gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen. 

7.2  De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, 
indien hij Staatsbosbeheer daarvan in geval van Rondhout niet direct na ontvangst en in geval van Bezaagd hout niet 
binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in 
kennis heeft gesteld en in ieder geval niet nadat zes maanden na aflevering van de zaken zijn verstreken. 

7.3  Een reclame betreffende geleverde zaken beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van 
eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van 
vorderingen van Staatsbosbeheer op te schorten. 

7.4  Opdrachtgever zal Staatsbosbeheer alle voor het onderzoeken van de reclame noodzakelijke medewerking verlenen, 
onder meer door Staatsbosbeheer in de gelegenheid te stellen nader onderzoek te (laten) verrichten. 

7.5  In geval het gaat om een gebrek, welk niet direct bij aflevering of ophalen zichtbaar is, is opdrachtgever gehouden, op 
straffe van verval, dit gebrek binnen 8 dagen na ontdekking aan Staatsbosbeheer te melden. 

 
Artikel 8.  Garantie 
8.1  Opdrachtgever realiseert zich dat hout een natuurproduct is. Kleurverschillen, gezonde kwasten/noesten en/of kleine 

scheurtjes, dan wel andere van nature op of in het hout aanwezig zijnde kenmerken of verschijnselen, kunnen 
voorkomen en zijn geen reden tot vervanging, dan wel enige andere vorm van reclame, noch voor beëindiging van de 
overeenkomst. 

 
Artikel 9.  Overmacht 
9.1  Indien Staatsbosbeheer door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan zijn verplichtingen jegens 

opdrachtgever kan voldoen, worden deze verplichtingen voor de duur van de overmachttoestand opgeschort. 
9.2  Indien door overmacht de aflevering of het ophalen meer dan 2 maanden wordt vertraagd, zijn zowel Staatsbosbeheer 

als opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
9.3  Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal opdrachtgever het reeds 

geleverde deel behouden en de daarvoor verschuldigde prijs betalen. 
9.4  Ingeval van overmacht van de zijde van Staatsbosbeheer heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. 
9.5  Onder overmacht van Staatsbosbeheer wordt verstaan elke van de wil van Staatsbosbeheer onafhankelijke 

omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt 
verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Staatsbosbeheer kan worden 
verlangd, ongeacht de vraag of die omstandigheid reeds ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. 
Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: staking, bedrijfsbezetting, beslaglegging, storingen in de 
levering van energie, gebrek aan materialen, grond- hulpstoffen, defecten aan machines, transportmiddelen, 
vervoersbelemmeringen, oorlog, overstroming, bos- en heidebrand, brand- waterschade, weer- en 
terreinomstandigheden, oproer en molest, alles zowel in het bedrijf van Staatsbosbeheer als haar leveranciers en haar 
hulppersonen en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Staatsbosbeheer gelegen en/of 
ontstaan. 

 
Artikel 10.  Meer- en minderwerk 
10.1  Wijzigingen in de overeenkomst resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: 

- er sprake is van een wijziging van het soort, de aard of de hoeveelheid of het aantal van de te leveren zaken;  
- de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; en 
- met meer dan 10% van de geschatte hoeveelheden wordt afgeweken. 



3 

 

10.2 Indien de opdrachtgever Staatsbosbeheer vraagt meer- of minderwerk uit te voeren en Staatsbosbeheer dit verzoek 
inwilligt, wordt de opdrachtgever geacht daarvoor opdracht te hebben gegeven, zodra Staatsbosbeheer begonnen is 
met de uitvoering, dan wel het nalaten van deze werkzaamheden.  

10.3 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het 
meerwerk wordt verricht, maar is nooit lager dan de bij opdracht overeengekomen (stuks)prijs.  

10.4  Minderwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment de 
overeenkomst tot stand komt, maar is nooit hoger dan de bij opdracht overeengekomen (stuks)prijs. 

 
Artikel 11.  Facturering en betaling  
11.1  Staatsbosbeheer is gerechtigd tot facturering voorafgaand aan iedere deellevering. 
11.2  Betaling geschiedt voorafgaand aan iedere (deel)levering. Alsdan vindt betaling plaats als volgt: 

- 50% van de totaalprijs bij het sluiten van de overeenkomst; en 
- 50% van de totaalprijs bij aflevering, 
tenzij anders is overeengekomen. 

11.3  De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, 
korting of verrekening te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. 

11.4  De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde 
terstond opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van 
betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de 
schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, 
ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede 
ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit de onderhavige overeenkomst dan 
wel uit een andere overeenkomst c.q. uit de wet voortvloeien, niet nakomt. 

11.5  De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken 
van de betalingstermijn. 

 
Artikel 12.  Aansprakelijkheid/vrijwaring 
12.1  Staatsbosbeheer is niet aansprakelijk voor enige andere schade van opdrachtgever of derden. In het bijzonder sluit 

Staatsbosbeheer aansprakelijkheid uit voor niet voorzienbare schade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 
12.2  Mocht in rechte komen vast te staan dat de voormelde beperking van aansprakelijkheid geen stand houdt, dan is de 

eventuele aansprakelijkheid van Staatsbosbeheer beperkt tot het factuurbedrag.  
12.3  De aansprakelijkheidsbeperking van artikel 12 leden 1 en 2 blijft buiten toepassing, indien de schade is veroorzaakt 

door opzet of grove schuld van Staatsbosbeheer of haar ondergeschikten, of de aansprakelijkheid voortvloeit uit 
productaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Staatsbosbeheer is in die gevallen te allen tijden beperkt tot de 
directe schade. 

12.4  Opdrachtgever zal Staatsbosbeheer op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op 
Staatsbosbeheer terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten. 

 
Artikel 13. Ontbinding 
13.1  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen, kan Staatsbosbeheer de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden - zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te moeten betalen en 
onverminderd het recht van Staatsbosbeheer op schadevergoeding - indien opdrachtgever in staat van faillissement 
wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, een verzoek doet tot het van toepassing verklaren van 
de WSNP door de rechtbank, opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, alsmede wanneer opdrachtgever een of meer 
van zijn verplichtingen, ongeacht uit welke overeenkomst zij voortvloeien, niet nakomt. 

13.2  In de gevallen als genoemd in artikel 13 lid 1 is de door opdrachtgever aan Staatsbosbeheer verschuldigde, 
schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en volledig opeisbaar. 

 
Artikel 14.  Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
14.1  Op alle rechtsverhoudingen tussen Staatsbosbeheer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  
14.2  Alle geschillen, geen uitgezonderd, zullen, naar keuze van Staatsbosbeheer, worden onderworpen aan de bevoegde 

rechter binnen zijn eigen rechtsgebied, dan wel het rechtsgebied van opdrachtgever. 
 
Artikel 15.  Vervaltermijn 

Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van 
opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend 
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten. 

 
Artikel 16. Slotbepalingen 
16.1  Indien afzonderlijke bepalingen uit deze voorwaarden, om welke reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, blijven 

de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
16.2  Wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden zullen voor opdrachtgever bindend zijn 30 dagen nadat daarvan 

door Staatsbosbeheer aan opdrachtgever mededeling is gedaan, tenzij opdrachtgever binnen de vorenbedoelde 30 
dagen Staatsbosbeheer te kennen heeft gegeven daarmee niet akkoord te zijn, in welk geval de oude voorwaarden 
onverminderd blijven gelden. 

16.3  De opschriften boven de artikelen beogen slechts de leesbaarheid te vergroten en vormen geen middel tot 
interpretatie. 


