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1. Definities
Opdrachtnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening op zich neemt
werkzaamheden uit te voeren zoals horizontaal/verticaal transport, takelen, slepen of vervoeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen of welke andere daarmee verband houdende prestatie dan ook te verrichten,
één en ander in de ruimste zin van het woord.
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die bij de opdracht wederpartij van de opdrachtnemer is.
Opdracht: iedere overeenkomst met de opdrachtnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening.
Materieel: materieel ten behoeve van horizontaal- en verticaal transport en de daarbij behorende gereedschappen, andere voertuigen en/of gereedschappen, die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt
c.q. aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
Verticaal transport: het verticaal verplaatsen van vrij hangende of geleide lasten dan wel personen met een werktuig
niet zijnde een personen lift.
Vergoeding: de tussen partijen overeengekomen vergoeding voor de opdracht hetgeen kan zijn een vaste prijs voor de
opdracht dan wel een uur- of dagtarief.
2. Toepasselijkheid
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van de opdrachtnemer, alle opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook.
Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover schriftelijk door de opdrachtnemer en de opdrachtgever overeengekomen.
3. Totstandkoming en wijziging opdracht
1. Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding van een offerte door de opdrachtgever, dan wel door de aanvaarding door de opdrachtnemer van een verzoek tot het aangaan van een opdracht.
2. Wijziging of aanvulling van de opdracht bindt de opdrachtnemer slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door of
aan de opdrachtnemer.
4. De Offerte
1. De opdrachtnemer stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een vergoeding vast. De vergoeding luidt excl. B.T.W. Deze
vergoeding is uitsluitend bedoeld als de vergoeding voor de door hem ondernomen prestatie met inbegrip van de
normale daartoe behorende kosten.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vallen onder de vergoeding niet heffingen van overheids- of andere instanties, zoals terzake van invoerrechten, accijnzen, boeten, enz. noch bijkomende kosten voor politiebegeleiding dan wel
particuliere begeleiding, afzettingsmateriaal of andere voorgeschreven verplichtingen. Waaronder tevens begrepen
het stellen van garanties of zekerheden.
5. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De uitvoering van alle opdrachten dan wel de wijzigingen daarvan of aanvulling daarop zijn gebaseerd op goed te bereiken en te berijden terreinen. Indien achteraf blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft de
opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte
meerkosten. De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het materieel goed en veilig kan worden opgesteld.
Blijkt dit niet het geval, dan heeft de opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen
met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten.
2. Mocht de gesteldheid der terreinen echter van zodanige aard zijn, dat de uitvoering van de opdracht niet dan
met groot risico voor het materieel en verdere gereedschappen en/of het personeel of andere hulppersonen
van de opdrachtnemer zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan heeft de opdrachtnemer het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materieel naar zijn bedrijf terug te laten keren.
Ingeval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft de opdrachtnemer recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door hem aantoonbaar geleden schade.
6. Verplichtingen van de opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer is gehouden het in de opdracht begrepen materieel, in goede staat, en het daarin begrepen personeel op de overeengekomen tijd en plaats aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien de opdracht
(mede) betrekking heeft op het ter beschikking stellen van ruimte(n) dien(t)en deze op de overeengekomen tijd voor
de opdrachtgever beschikbaar te zijn.
2. De opdrachtnemer is gehouden de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden terzake van schade door en met bij
de opdracht gebruikte kranen te verzekeren, ook ten behoeve van de opdrachtgever, zulks conform standaard verzekeringscondities verticaal transport, welke aan deze voorwaarden zijn gehecht. Deze verplichting tot verzekering
houdt niet in een verplichting tot verzekeren van de last noch van de kraan zelf.
7. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, die valt buiten en boven de dekking van de in artikel 6 bedoelde verplichte verzekering wordt hierbij uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer
zelf.
De aansprakelijkheid voor personeel van de opdrachtnemer en andere hulppersonen, voor zover vallend buiten en
boven de dekking van de in artikel 6 bedoelde verplichte verzekering, wordt hierbij volledig uitgesloten.
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2. Met uitzondering van de schade, die valt onder de dekking van de in artikel 6 bedoelde verplichte verzekering terzake
de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden, alsmede de schade als gevolg van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer zelf, komen alle schaden, kosten en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei
wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan ook (daaronder begrepen de opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) aan welke personen (daaronder begrepen de opdrachtnemer
zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) of zaken ook toegebracht, ten laste van de opdrachtgever, zulks met
uitzondering evenwel van schade aan het materieel, veroorzaakt gedurende bediening door de opdrachtnemer zelf,
diens personeel en/of verdere hulppersonen. Indien echter de opdrachtnemer bewijst dat de schade aan het in zijn
bezit zijnde materieel is veroorzaakt uitsluitend door de schuld van de opdrachtgever en/of diens personeel komt deze ten laste van de opdrachtgever.
3. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de opdracht, behoudens indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van
de in artikel 6 bedoelde verzekering.
4. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer terzake de in de artikelen 7.2 en 7.3 genoemde schade volledig te
vrijwaren voor aanspraken van derden.
5. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende
verplichting van de opdrachtgever zal tot vrijwaring gelden ook ten gunste van het personeel van de opdrachtnemer
en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, alsmede voor eventueel door de opdrachtnemer ingeschakelde adviseurs.
8. Opschorting en beëindiging opdracht
De opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien:
a) de opdrachtnemer c.q. zijn personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden
blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, asbest;
b) de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet;
c) de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van de opdrachtgever niet aan de wettelijke eisen
voldoen;
d) bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van de kraan dat de opdrachtnemer is genoodzaakt deze hetzij conform de voorschriften van de fabrikant hetzij conform NEN 2024 of NEN
2026 en de hijstabel buiten bedrijf te stellen.
Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur kunnen worden hervat, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen worden hervat.
Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien de opdrachtnemer de opdracht conform
het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval een vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding
van de geplande tijd de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.
9. Geen verplichting tot zelf uitvoeren
Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft de opdrachtnemer te allen tijde het recht de opdracht geheel of
gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, in welk geval deze leveringsvoorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zullen zijn.
10. Annulering
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert kan de opdrachtnemer de als gevolg hiervan aantoonbaar ontstane kosten dan wel het als gevolg van de annulering aantoonbaar ontstane omzetverlies ten laste brengen van de opdrachtgever.
11. Betaling
1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum in Nederlandse valuta of in Euro’s te geschieden ofwel à contant ten
kantore van de opdrachtnemer ofwel op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per
bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de betreffende rekening.
2. Verrekening of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
3. Bij niet-tijdige betaling (daaronder begrepen betaling van enige termijn) is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat
daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een rentevergoeding van 1,5% per maand, gedeelte van de maand
daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.
4. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door de opdrachtnemer, voorts te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige
bijstand.
5. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor
het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien de opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend
verzoek van de opdrachtnemer voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken.
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12. Reclames en verval van rechten van opdrachtgever
1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de opdracht.
2. Indien de opdracht (mede) de ter beschikkingstelling van het materieel of ruimten omvat, dient de opdrachtgever terzake eventueel waarneembare gebreken terstond bij de opdrachtnemer te reclameren en zulks nadien omgaand
schriftelijk aan de opdrachtnemer te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door de
opdrachtnemer geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan de opdrachtgever.
3. Reclames terzake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, doch uiterlijk binnen 30 werkdagen na het einde der uitvoering van de opdracht bij de opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de opdracht te hebben goedgekeurd.
4. Elk recht van de opdrachtgever terzake de opdracht vervalt in ieder geval indien hij niet binnen één jaar na het einde
der uitvoering van de opdracht een vordering tegen de opdrachtnemer heeft ingesteld.
13. Overmacht
Als een tekortkoming in de nakoming van de opdracht die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, geldt iedere
omstandigheid waarmede de opdrachtnemer bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijze geen rekening behoefde te
houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de opdrachtnemer
kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de opdracht begrepen materieel, het ingebreke zijn, c.q. blijven van leveranciers
van de opdrachtnemer en calamiteiten zoals brand bij de opdrachtnemer.
14. Geschillen
1. Op alle verbintenissen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden:
a. berecht door de bevoegde Nederlandse rechter;
b. beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) danwel de International Chamber of Commerce (ICC);
zulks ter keuze van de opdrachtnemer.
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Standaard aansprakelijkheidsverzekering mobiele kranen
Andere bewoordingen, uiteraard met dezelfde strekking, kunnen en mogen voorkomen. In geval deze bewoordingen mogen leiden tot verschil in uitleg gaat onderstaande tekst voor.
Verzekerde
Degene, die de kraan te zijnen behoeve verzekert.
Als ‘medeverzekerden’ gelden:
• de eigenaar van de kraan, voorzover niet reeds met name als verzekerde genoemd;
• de opdrachtgever van degene, die de kraan te zijnen behoeve verzekert;
• de huurder van de kraan;
• een andere gebruiker te goeder trouw van het materieel;
• zij, die met de kraan worden vervoerd;
• de werkgever van de hiervoor genoemden voorzover deze in die hoedanigheid aansprakelijk is.
De hiervoor genoemde verzekerden gelden tegenover elkaar als derden.
Verzekerde som
€ 2.268.901,08 als maximum bedrag per gebeurtenis per object voor schade aan personen en/of roerende- en/of onroerende zaken.
Algemeen
De verzekering dekt de aansprakelijkheid terzake van:
1. Mobiele kranen volgens specificatie.
2. Nieuwe en/of anderszins in bezit of onder beheer van verzekerde komende objecten worden automatisch door assuradeuren gedekt gehouden vanaf het tijdstip, dat een dergelijk object of objecten voor rekening en verantwoordelijkheid van verzekerde komt (komen).
Verzekerde verplicht zich echter zo spoedig mogelijk hiervan een opgave te doen aan .......................................................
................................................................................................................................ (verzekeringsmakelaar of assuradeur).
Als verzekerd bedrag zal in principe worden aangehouden de aanschaffingssom van het desbetreffende object.
Verzekerde zal deze objecten onder de verzekering declareren.
Dekkingsgebied
Deze verzekering is van kracht voor vervoer, verblijf, rijden en werken binnen het gebied van Nederland, België, Luxemburg en de Bondsrepubliek Duitsland tot maximaal 50 km over de Nederlands/Duitse, respectievelijk Belgisch c.q.
Luxemburgs/Duitse grens.
Conditiën
Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 1991 met betrekking tot aansprakelijkheid uitgebreid met aanvullende makelaarsclausules(s).
Eveneens zijn toegestaan met bovenstaande conditiën in dekking overeenstemmende voorwaarden van een erkende
verzekeringsmaatschappij (bijv. zogenaamde werkmaterieelpolis).
Eigen risico
In principe nihil.
Enige andere verzekering
Verhouding tussen onderhavige verzekering en enige andere verzekering. Indien in enige andere verzekering is bepaald,
dat de onderhavige verzekering voorgaat, komt de schadevergoeding in de eerste plaats ten laste van de onderhavige
verzekering, vanzelfsprekend binnen het kader daarvan.
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Indien niet in enige andere verzekering is bepaald, dat de onderhavige verzekering voorgaat, geldt:
• Het is mogelijk, dat de schadevergoeding onder enige andere verzekering niet binnen een redelijk geachte termijn
plaats heeft of slechts voor een bepaald gedeelte plaats heeft; in dat geval betaalt de onderhavige verzekering binnen
het kader daarvan de schadevergoeding geheel of voor dat bepaalde gedeelte, waarbij de verzekerden hun rechten
onder enige andere verzekering overdragen aan assuradeuren van de onderhavige verzekering.
• Indien de verplichting tot schadevergoeding is ontstaan volgens de W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet, en enige andere verzekering wordt niet geacht aan
de door of krachtens de W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet gestelde eisen te voldoen, dan gaat de onderhavige verzekering voor en assuradeuren zullen
binnen het kader van de verzekering de schadevergoeding betalen.
Verzekeringstermijn
Twaalf maanden,
ingaande ..............................................................................................................................................................................
eindigende ............................................................................................................................................................................
beide dagen inbegrepen.
Jaarpremie
Van geval tot geval afzonderlijk vast te stellen.
Uitkering schadepenningen
Schadepenningen zullen uitsluitend worden uitgekeerd aan de eerste met name in deze verzekering genoemde verzekerde.
Dit vindt geen toepassing, indien:
• genoemde verzekerde het schriftelijk anders heeft geregeld;
• de W.A.M. of een daarmee overeenkomende buitenlandse wet voorschrijft, dat de uitkering van de schadepenningen
aan een ander moet plaats hebben.
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