ALGEMENE STANDAARD VOORWAARDEN EN CONDITIES BETREFFENDE KRAANVERHUUR,
KRAANWERKZAAMHEDEN EN TRANSPORTWERKZAAMHEDEN

1. Algemene voorwaarden
1.1

Standaard voorwaarden en condities: de onderliggende standaard voorwaarden en condities

betreffende kraanverhuur, kraanwerkzaamheden en transportwerkzaamheden;
1.2

Huurder: partij die huurt, huurder;

1.3

Verhuurder: partij die verhuurt, verhuurbedrijf;

1.4

Partijen: verhuurder en huurder;

1.5

Vervoerregelgeving: verzameling van regels, regelgeving en procedures verplicht bij wet of

anderszins om exceptioneel wegvervoer in een EU land uit te voeren;
1.6

Schriftelijk: per reguliere post of per faxbericht; waar schriftelijke verklaringen vereist zijn, elke

vorm van elektronische datatransmissie en elke andere leesbare vorm wordt als gelijk aangemerkt,
met dien verstande dat het duidelijk de verzender aangeeft;

2. Omvang van de werkzaamheden/contract
2.1

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van en aan

de verhuurder en op alle daaruit volgende contracten of daaruit voortvloeiende;
2.2

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op alle kraanverhuur,

kraanwerkzaamheden en transportwerkzaamheden;
2.2.1

Kraanverhuur: houdt in het verhuren van mobiele hijsmaterialen, dan wel compleet met

bedienend personeel of zonder bedienend personeel, aan de huurder voor het voltooien van
opdrachten in overeenstemming met de instructies en afspraken van de huurder;
2.2.2

Kraanwerkzaamheden: houdt in hijscontracten, met andere woorden vervoer van zaken, in het

bijzonder hijsen, verplaatsen en transporteren van lading en/of personen met als doel het werken met
behulp van een mobiele hijskraan, en in verband staand met het voltooien van een of meer
gecontracteerde hijsmanoeuvres door de verhuurder in overeenstemming met de instructies en
afspraken van de huurder;
2.2.3

Transportdiensten: houdt in het transport van zaken met gebruikmaking van commercieel

wegtransport door gemotoriseerde voertuigen alsmede transport of verwijdering van zaken door
middel van speciaal transportmateriaal;
2.3

Tenzij anders bepaald, en speciaal transportmateriaal uitgesloten, is het CMR-Verdrag van

toepassing.

3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
3.1 Van de verhuurder
3.1.1

Kraanverhuur

3.1.1.1 Indien de door de verhuurder verleende primaire diensten bestaan uit het aangewezen
verhuur van mobiele hijskranen, mogelijk met bedienend personeel, aan de betreffende huurder om
de toegewezen opdrachten te voltooien in overeenstemming met de instructies en afspraken van de
huurder, dan is de verhuurder verantwoordelijk om een geschikte mobiele hijskraan ter beschikking te
stellen die voldoet aan de toepasselijke wettelijke regelgeving en de geldende regels voor technisch
materiaal. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor het bedienend personeel binnen de reikwijdte
van de toepasselijke beginselen tot de omvang van een verzuim in de selectieprocedure;
3.1.1.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor niet tijdige levering in het geval van defecten,
overmacht, stakingen, wegversperringen en andere onvermijdelijke omstandigheden die zich
voordoen, welke volledig buiten de redelijke controle van de verhuurder vallen;
3.1.1.3 De aansprakelijkheid van de verhuurder voor elke andere niet tijdige levering is beperkt tot 3x
het oorspronkelijke uurtarief voor de huur van het materiaal. Deze beperking geldt niet in geval van
opzettelijke of toerekenbare nalatigheid.
3.1.2

Kraanwerkzaamheden en transportdiensten

3.1.2.1 De verhuurder verplicht zich tot een behoorlijke en professionele uitvoering van alle
opdrachten en met de best beschikbare werktuigen en technische voorzieningen met in achtneming
van de toepasselijke regels van de technologie.
3.1.2.2

De verhuurder is in het bijzonder verplicht om algemene en speciaal geschikte

transportmiddelen en hijskranen gereed voor gebruik ter beschikking te stellen, die betrouwbaar zijn
en die voldoen aan de toepasselijke wettelijke veiligheidsbepalingen. De verhuurder is verder
gebonden om algemeen en speciaal gekwalificeerd bedienend personeel (kraanbestuurders en
chauffeurs) beschikbaar te stellen die bekend zijn met de bediening van het materiaal dat gebruikt
wordt voor transport of hijswerkzaamheden. Voor rekening van de huurder zal de verhuurder de
nodige hulppersonen, begeleiders en ander personeel alsmede spanners die mogelijk vereist zijn
verschaffen.
3.1.2.3

Indien de diensten van de verhuurder hoofdzakelijk beperkt zijn tot kraanwerkzaamheden

en/of transportdiensten en tenzij anders overeengekomen in deze algemene voorwaarden en
condities, zijn de geldende wettelijke regels en regelgeving met betrekking tot de handel tot het
vervoer van lading van toepassing. In overeenstemming met deze regelgeving is de aansprakelijkheid
van de verhuurder beperkt tot 8.33 special drawing rights (SDR) per kilo van het beschadigde of
verloren eigendom. De beperking van aansprakelijkheid is nietig, indien de schade is te wijten aan het
handelen of nalaten van de verhuurder of zijn hulppersonen, hetzij opzettelijk of onzorgvuldig, en met
de wetenschap dat schade waarschijnlijk zal optreden.
3.1.2.4

Tenzij anders overeengekomen is de verhuurder gerechtigd om andere bedrijven in te huren

om te voldoen aan de contractuele verplichtingen.

Deze andere bedrijven en/of personeelsleden en/of hulppersonen, begeleiders en/of ander personeel
van de verhuurder kunnen eveneens een beroep doen op de beperking of het ontbreken van
aansprakelijkheid van de verhuurder.
3.1.2.5

De beperking en vrijwaring van aansprakelijkheden geldt ook voor buitencontractuele

vorderingen.
3.2

Van de verhuurder

3.2.1.

Kraanverhuur

3.2.1.1

Zonder bedienend personeel

3.2.1.1.1 De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt aan
welk gehuurd materiaal dan ook vanaf het moment van ontvangst van het gehuurd materiaal tot op het
moment van teruglevering door de huurder of terugname door de verhuurder.
3.2.1.1.2 De huurder is aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door het gehuurd
materiaal aan welke derde dan ook vanaf het moment van ontvangst van het gehuurd materiaal tot op
het moment van teruglevering door de huurder of terugname door de verhuurder.
3.2.1.2

Compleet met bedienend personeel

3.2.1.2.1 De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle en welke instructies dan ook
verstrekt aan het bedienend personeel en welke schade dan ook die daaruit voortvloeit aan welk
gehuurd materiaal dan ook vanaf het moment van ontvangst van het gehuurd materiaal tot op het
moment van teruglevering.
3.2.1.2.2 De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle en welke instructies dan ook
verstrekt aan het bedienend personeel en voor de daaruit voortvloeiende welke schade dan ook
veroorzaakt door gehuurd materiaal aan welke derde dan ook vanaf het moment van ontvangst van
het gehuurd materiaal tot op het moment van teruglevering.
3.2.1.2.3 De huurder kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor welke nietnakoming dan ook van bedienend personeel met alle en welke instructies dan ook verstrekt door de
huurder en voor de daaruit voortvloeiende welke schade dan ook veroorzaakt aan gehuurd materiaal
of veroorzaakt door gehuurd materiaal aan welke derde dan ook.
3.2.2

Kraanwerkzaamheden en transportdiensten

3.2.2.1

Huurder is verplicht om alle technische vereisten te verschaffen die noodzakelijk zijn voor

een behoorlijke en veilige uitvoering van de opdracht voor zijn/haar eigen rekening en risico en deze
te handhaven voor de duur van het project. De huurder is in het bijzonder verplicht tot het handhaven
van de zaken vereist voor het uitvoeren van het werk in een geschikte staat voor de voltooing van het
project. De huurder is verplicht om tijdig de juiste afmetingen, gewicht en in het bijzonder de
kenmerken van de zaken (met andere woorden het zwaartepunt, materiaaltype, etc.) alsmede in geval
van kraanwerkzaamheden de hijspunten, te verschaffen.

3.2.2.2

De huurder moet de noodzakelijke toestemmingen verkrijgen voor het gebruik van vreemd

eigendom, private wegen, paden en plaatsen van de eigenaren, om de verhuurder vrij te waren van
welke claims van derden dan ook die zich kunnen voordoen door het onbevoegd gebruik van vreemd
eigendom.
3.2.2.3

Daarnaast moet de huurder verzekeren dat de plaatselijke condities zoals ondergrond,

ruimte en andere vereisten alsmede toegangswegen, met uitzondering van publieke wegen, geschikt
zijn voor de behoorlijke en veilige uitvoering van het project. In het bijzonder is de huurder
verantwoordelijk te verzekeren dat de structuur van de grond op de laad- en loslocatie of de plaats
voor de kraan alsmede de toegangwegen bestand zijn tegen de druk en andere gewichten. De
huurder is tevens verantwoordelijk voor het verschaffen van alle relevante details met betrekking tot
ondergrondse kabelbuizen, gas/waterleidingen, andere ondergrondse leidingen en holtes die de
ladingdragende capaciteit van de grond op de plaats of de toegangswegen kunnen verzwakken. De
huurder moet de positie en het bestaan van ondergrondse kabelbuizen, buizen en holtes aangeven.
Indien de huurder de verplichting tot het verschaffen van vereiste informatie negeert, dan zal hij
aansprakelijk worden gehouden voor alle schade die het gevolg is van de nalating, inclusief materiële
schade en bijkomende schade aan voertuigen, materiaal en apparaten van de leverancier alsmede
financiële schade. Verklaringen en uitdrukkingen van derden die ingehuurd zijn door de huurder om
de verplichtingen te vervullen die rusten op hem/haar worden geacht te zijn gegeven door de huurder
hemzelf/haarzelf.
3.2.2.4

Na haar/zijn opdracht te hebben gegeven, is de huurder niet toegestaan om instructies te

verstrekken aan het personeel van de verhuurder die afwijken van de contractuele afspraken op welke
wijze dan ook of die tegenstrijdig zijn met het doel van het contract.
3.2.2.5

De huurder is verplicht om het personeel van de verhuurder te instrueren. De huurder is

verplicht om dat te doen in overeenstemming met de contractuele afspraken. De huurder is volledig
aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle verstrekte instructies.
3.2.2.6

Als de huurder schuldig is aan het overtreden van de genoemde verplichtingen, in het

bijzonder de verplichtingen met betrekking tot de voorbereiding en samenwerking, is hij/zij
aansprakelijk om de verhuurder te vrijwaren voor enige ontstane schade.
3.2.2.7

Tenzij anders is overeengekomen, zullen de honoraria en kosten voor officiële uitgaven

alsmede kosten van procurement en uitgaven ontstaan door officiële vereisten, vergoedingen voor
politie escortes, wegafsluitingen of omleidingen en andere uitgaven voor officiële
veiligheidsmaatregelen voor rekening komen van de huurder.

4 Verzekering
4.1

De huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle nodige verzekeringsdekking voor

alle risico’s verbonden met het gebruik van welk gehuurd materiaal dan ook, hijswerkzaamheden,
kraanwerkzaamheden en transportdiensten. De verhuurder behoudt het recht voor om bevestiging te
vereisen dat de huurder voldoet aan zijn verzekeringsverplichtingen;

4.2

Na ontvangst van een schriftelijk verzoek van de huurder verzoekende om een verklaring

van afstand van ongevalschade dekking, mag de verhuurder, indien hij/zij zo kiest, de verklaring van
afstand van ongeval dekking verschaffen voor welke een bedrag in rekening zal worden gebracht.
Indien, in zo een geval, het bedrag van de schade hoger blijkt te zijn dan het bedrag schriftelijk
ingediend, dan blijft de huurder zijn eigen verzekeraar voor het surplus;
4.3

De verhuurder is alleen verantwoordelijk voor het verzekeren van de zaken in kwestie,

waarvoor een bedrag in rekening zal worden gebracht, als hij een expliciet schriftelijk verzoek daartoe
ontvangt inclusief details van de waarde van de zaken welke verzekerd moeten worden en de
benodigde risicodekking; het enkel noemen van de waarde van de zaken wordt niet geacht een
verzoek in te houden tot het verzekeren daarvan;
4.4

Met betrekking tot het gebruikte materiaal is de verhuurder, als dit verplicht is onder het

toepasselijk recht, verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering voor derden te hebben die
mogelijke schades en risico’s voor schade aan derden alleen dekt, welke alleen van toepassing zal
zijn als de verhuurder verantwoordelijk en aansprakelijk is voor dergelijke schade onder deze
voorwaarden en condities.

5. Betalingsvoorwaarden
5.1

De verhuurder zal een factuur voorleggen hetzij voor aanvang van het werk of huur of aan

het eind van de huurperiode, of – ingeval van leasing – aan het eind van elke week/maand;
5.2

De huurder zal alle facturen van de verhuurder betalen binnen 30 dagen na factuurdatum,

tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
5.3

Het is de huurder niet toegestaan om enige facturen of vorderingen om welke reden dan

ook te verrekenen, tenzij de verhuurder schriftelijke toestemming heeft gegeven om dat te doen;
5.4

Indien de huurder nalaat de facturen te betalen binnen de genoemde 30 dagen, dan zal de

huurder automatisch wettelijk in verzuim zijn. De huurder zal dan aansprakelijk zijn voor de
toepasselijke wettelijke rente of de rente bepaald in het contract, welke dan ook hoger is. Indien de
huurder nalaat om te betalen na ontvangst van een aanmaningsbrief verzonden door de verhuurder,
dan zal de huurder ook aansprakelijk zijn voor incassokosten en buitengerechtelijke kosten;
5.5

Indien de huurder in verzuim is van enige contractsvoorwaarden, of insolvent wordt of failliet

gaat, of welke financiële afspraak dan ook sluit met zijn crediteuren, of het gehuurde materiaal in risico
brengt, dan mag de verhuurder de plaats waar het gehuurde materiaal zich bevindt betreden en het
terughalen van de huurder. De kosten van terughalen zullen voor rekening zijn van de huurder;
5.6

In het geval van verzuim van het contract aan de zijde van de huurder, zal de huurder alle

openstaande facturen onmiddellijk voldoen of deze nu opeisbaar zijn of anderszins;
5.7

In het geval de huurder is vertegenwoordigd door meer dan één partij, zijn allen gezamenlijk

en hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van de verhuurder.

6. Ontbinding van het contract
6.1

De verhuurder kan het contract ontbinden wanneer:
-

het gehuurde materiaal het gebruik waarvoor het is bedoeld overschrijdt, gezondheid en
veiligheid regelgeving schendt of is geplaatst op een andere locatie dan anders
overeengekomen met de verhuurder;

-

indien de huurder in verzuim is met welke contractsvoorwaarden dan ook of tekortschiet
zijn verplichtingen in overeenstemming met het contract te vervullen;

-

onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving in geval van enige niet betaling door de
huurder van een bedrag op de vervaldatum, of

-

onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving in geval van insolventie of surseance
van betaling van de huurder of faillissement, de verhuurder kan dan het materiaal
vrijgeven en verzamelen op kosten van de huurder;

6.2

De huurder mag het contract annuleren:
-

alleen na kennisgeving van behoorlijke annulering voorafgaand aan de aanvang van de
huurperiode om de verhuurder in staat te stellen om te voldoen aan de
vervoerregelgeving. Als behoorlijke kennisgeving wordt beschouwd de periode vereist
om te voldoen aan de vervoerregelgeving, plus 7 dagen. De huurder wordt alle ontstane
kosten voorafgaand aan annulering en enige toepasselijke transport/demobilisatie
kosten in rekening gebracht.

De huurder moet, bij opzegging van:
-

een contract van onbepaalde tijd, de vereiste kennisgeving doen om de verhuurder in
staat te stellen om te voldoen aan alle vereiste vervoerregelgeving, plus 7 dagen;

-

een contract van bepaalde tijd, 7 dagen schriftelijke opzegging aan de verhuurder, tenzij
anderszins overeengekomen in het huurcontract.

6.3

Elke partij, voor huur voor onbepaalde tijd, mag het huurcontract opzeggen door het geven
van tenminste 7 dagen schriftelijke opzegging aan de andere partij, tenzij anderszins
overeengekomen in het huurcontract.

7. Geschillenbeslechting
7.1 Jurisdictie
Indien een geschil ontstaat tussen huurder en verhuurder, dan zal de kwestie worden beslist
door de bevoegde rechtbank van de plaats waar de verhuurder is gevestigd, tenzij partijen
arbitrage kunnen overeenkomen.
7.2 Toepasselijk recht
Elke overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder wordt bepaald door het toepasselijk
recht van de plaats waar de verhuurder is gevestigd, tenzij anderszins overeengekomen bij
contract.

7.3 Verjaring
De verhuurder zal ontheven zijn van alle aansprakelijkheid wat dan ook, tenzij een vordering
in rechte aanhangig is gemaakt binnen 1 jaar vanaf de datum dat het incident heeft
plaatsgevonden waaruit de vordering volgt.

8. Conversie clausule
8.1

In het geval enige clausule of bepaling van deze standaard voorwaarden en condities niet
uitvoerbaar of nietig zal worden gehouden voor welke reden dan ook, dan is
overeengekomen dat alle resterende clausules en bepalingen volledig uitvoerbaar blijven.

9. Vertaling
9.1

In het geval een vertaling afwijkt van de Engelse tekst, zal de laatste prevaleren.

