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Algemene Voorwaarden 
 
Prijsopgaven, transacties, leveringen en dienstverlening geschieden volgens  
de Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport (VVT),  
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam  
op 13 januari 2010 en Rotterdam op 1 februari 2010, zoals die luiden op het  
moment dat de overeenkomst tussen partijen wordt gesloten. De toepasselijke  
voorwaarden worden u op uw verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van  
andere voorwaarden wordt nadrukkelijk afgewezen. 
 
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot wat onder onze verzekering wordt uitbetaald. In aanvulling op 
deze Algemene Voorwaarden is het volgende van toepassing: 

• Het werkterrein is goed bereik- en berijdbaar voor onze kranen, auto’s en personeel. En de 
ondergrond is geschikt om de voertuigen goed te kunnen afstempelen. 

• Een onbelemmerde uitvoering en voortgang van de werkzaamheden is mogelijk door voldoende 
werkruimte en voldoende aanvoer van goederen. 

• Kosten voor vergunningen, begeleiding, politie, verkeersmaatregelen, verzekeringen, 
pontvaarten, tolheffingen etc. zijn niet inbegrepen. 

• Het prijspeil is gebaseerd op de huidige dieselolieprijzen (dagtekening begeleidende brief), 
wettelijk eisen, voorwaarden en bepalingen. Indien de kosten van brandstof met meer dan 10% 
stijgen ten opzichte van de kosten op het moment van totstandkoming van de prijsafspraken is 
de opdrachtnemer gerechtigd de vergoeding eenzijdig met een aan de kostenstijging 
evenredige factor te verhogen. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever uiterlijk 1 week voor 
uitvoering van de opdracht van een dergelijke verhoging op de hoogte. 

• Alle weergegeven tarieven zijn exclusief BTW en geldig voor het Nederlandse grondgebied met 
uitzondering van de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen. De aan- en afvoerkosten en 
tarieven voor werklocaties buiten Nederland en op de Waddeneilanden en Zeeuws Vlaanderen 
zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

• Onze betalingstermijn is binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening of inhouding op 
facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

• De tarieven zijn gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving. Aanpassingen hiervan of van het 
uitvoeringsbeleid kan leiden tot een aanpassing van de tarieven. 

• Een hijs- en transportverzekering is geheel voor uw rekening tenzij anders is overeengekomen. 
U draagt hiervoor zorg met afstand van verhaal tegenover ons, aan ons gelieerde en door ons in 
te schakelen firma’s. 

• De te hijsen last is niet verzekerd. 
 
Kraanverhuur 
Op kraanverhuur is, naast onze Algemene Voorwaarden, het volgende van toepassing: 

• De berekening van de werkuren vangt aan op het moment dat de kraan op de werklocatie 
arriveert en eindigt op het moment dat de kraan transportgereed is voor vertrek. Bij de 
werkuren worden de afgesproken aan- en afvoertijden opgeteld. Indien de som van de werkuren 
en de aan- en afvoertijden valt binnen het minimumtarief van de desbetreffende kraan, dan 
geldt het minimum tarief. Eventuele schafturen worden niet berekend en in mindering gebracht 
op de factuur. 

• Een toenemend aantal gemeentelijke overheden brengt precariorechten in rekening voor het 
gebruik van de openbare ruimte. De kosten hiervan zijn niet in de tarieven verwerkt en worden 
separaat doorberekend. 

• Indien in overleg met u maatregelen zijn genomen ter bescherming van voet- en/of fietspaden, 
wegdekken, vloeren of daken door middel van rijplaten, schotten, boardplaten of anderszins 
moeten wij u er op wijzen dat wij daarmee eventueel schade aan plaveisel, vloeren of daken zo 

http://www.haegenskraanverhuur.nl/
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goed mogelijk proberen te voorkomen. Mocht ondanks alle getroffen maatregelen toch schade 
ontstaan aan genoemd plaveisel, vloeren of daken, accepteren wij volgens onze voorwaarden 
daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor aansprakelijkheidstellingen die wij 
onverhoopt van derden inzake de betreffende werkzaamheden ontvangen. 

• Besteltermijn: 
Om u optimaal van dienst te zijn, verzoeken wij u minimaal 2 werkdagen voor uitvoering de 
bestelling te plaatsen bij onze planning. Indien wij voor uw opdracht inhuren door een te late 
bestelling, berekenen wij eventuele extra kosten door. 

• Annuleringskosten: 
o Reeds gemaakte vergunningskosten, kosten voor afzettingen, inhuurkosten e.d. worden 

altijd aan opdrachtgever gefactureerd. 
o Bij annulering op de werkdag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum na 15:00 uur en voor 

17:00 uur wordt 50% van de minimale huurtijd in rekening gebracht. 
o Bij annulering op de werkdag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum na 17:00 uur wordt de 

minimale huurtijd in rekening gebracht. 
• Vertragingen door onwerkbaar weer berekenen wij als volgt door: 

o 1e dag:  100% van het dagtarief 
o 2e dag:  75% van het dagtarief 
o 3e en daarop volgende dagen:  50% van het dagtarief 

• Overurentoeslag:  
Naast de in de tarievenlijst genoemde uurtarieven berekenen wij overuren per man/uur: 
o Op werkdagen tussen 18:00 en 06:00 uur: € 16,- 
o Op zaterdagen: € 26,- 
o Op zon- en feestdagen:  € 32,- 

• De opdrachtgever kan geen schadevergoeding eisen gedurende de periode dat het materiaal 
stil staat of door een tekortkoming van de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht. Elke 
onstoffelijke schade zoals productie- en rendementsverlies, blijven ten laste van de 
opdrachtgever. Bovendien blijft de huurprijs verschuldigd. 

• Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de Algemene Voorwaarden van de 
Vereniging Verticaal Transport, zoals gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam op 1 december 2004. 

• Alle prijzen zijn inclusief brandstof, bediening en WA-verzekering van het voertuig, tenzij anders 
vermeld. 

 
Transport 
Voor transporten is, naast onze Algemene Voorwaarden, het volgende van toepassing: 

• Voor transporten in Nederland zijn de AVC-condities van toepassing. Indien deze nog niet in uw 
bezit zijn, zenden wij ze graag toe op verzoek. 

• Voor grensoverschrijdend transport (ook watertransport) zijn, naast onze Algemene 
Voorwaarden, de CMR-condities van toepassing. Indien deze nog niet in uw bezit zijn, zenden 
wij ze graag toe op verzoek. 

• Exceptionele transporten zijn afhankelijk van de af te geven transportvergunning en 
voorwaarden door bevoegde vergunningverlenende instanties. 

• Voor transport geldt de dieselolietoeslag (DOT) zoals genoemd in de tarievenlijst. 
• Kosten voor douane documenten, in- en uitklaren zijn niet inbegrepen. 
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