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Graafwerkzaamheden   

 

Bijzondere verplichtingen bij graafwerkzaamheden 

1. De CROW-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ is van toepassing op onderhavige 

overeenkomst. Opdrachtnemer wordt als grondroerder aangemerkt in de zin van de Grondroerdersregeling, 

de CROW-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ en de Wet Informatie-uitwisseling Boven en 

Ondergrondse netten + Netwerken (WIBON). 

2. In het werk van Opdrachtnemer – en diens prijs – is begrepen het vervullen van de zorgplicht, die op grond 

van de Grondroerdersregeling of de CROW-richtlijn op de grondroerder rust. Opdrachtnemer dient daartoe 

ten minste de volgende werkzaamheden te verrichten: 
a. het doen van een graafmelding bij het Kadaster minimaal 3 en ten hoogste 20 werkdagen voor aanvang 

van de graafwerkzaamheden. Opdrachtgever ontvangt terstond een schriftelijke bevestiging van deze 
melding. 

b. het controleren van de van het Kadaster verkregen gebiedsinformatie. 
c. het voeren van overleg met de netbeheerder over de ontvangen gebiedsinformatie. 
d. het (in beginsel) door middel van proefsleuven verrichten van onderzoek naar de precieze ligging van 

kabels en leidingen, welke binnen de graaflocatie liggen of binnen een afstand van 1,5 meter (zowel 
links als rechts van de graaflocatie gemeten). De lengte van een proefsleuf moet ten minste 1,00 meter 
bedragen ter weerszijden van de theoretische ligging van de kabels en leidingen. Wanneer de kabels 
en leidingen volgens de gebiedsinformatie buiten een straal van ten minste 1,5 meter (links en rechts 
van de graaflocatie gemeten) liggen, beslist Opdrachtnemer op eigen risico of er proefsleuven moeten 
worden gegraven. 

e. het treffen van voorzorgsmaatregelen ten tijde van het graven. 
f. het aanwezig hebben van de van het Kadaster ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie. 
g. het laten verrichten van de graafwerkzaamheden door gecertificeerde graafmachinisten. 
h. het doen van een melding bij het Kadaster en Opdrachtgever van een gewijzigde ligging van kabels en 

leidingen ten opzichte van de ontvangen gebiedsinformatie. 
i. het melden van graafschade bij netbeheerder en Opdrachtgever. 

3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever regelmatig informeren over de wijze waarop hij zijn zorgplicht (lid 2) 
vervult. 

4. Opdrachtnemer sluit – overeenkomstig artikel 16 van de toepasselijke Algemene inkoopvoorwaarden – een 
toereikende aansprakelijkheidsverzekering af voor eventuele graafschade. Op verzoek van Opdrachtgever 
is Opdrachtnemer verplicht om kopieën van de verzekeringspolis en premiebetalingen te overhandigen. 

5. Wanneer Opdrachtgever verplicht wordt om de grond tijdelijk open te laten liggen wegens een gewijzigde 
ligging van kabels en/of leidingen en het werk hierdoor stagneert, heeft de Opdrachtnemer jegens 
Opdrachtgever geen recht op kostenvergoeding en termijnverlenging, tenzij Opdrachtgever van principaal 
een kostenvergoeding en termijnverlenging verkrijgt. 

6. Voor zover het door Opdrachtnemer niet naleven van zijn verplichtingen in dit artikel tot gevolg heeft dat de 
Opdrachtgever door derden (waaronder begrepen de principaal) aansprakelijk wordt gesteld, is 
Opdrachtnemer verplicht om Opdrachtgever te vrijwaren voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid. 


