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Condities en begripsverklaringen
Begripsverklaringen
a) Draaitijd: het moment van aankomst op de bouw-/werklocatie tot het moment van
vertrek van de locatie, minus de eventueel genoten schafttijd.
b) Werktijd: het opstellen en inpakken van de kraan, eventueel op- en afbouwen van de
jib/hulpgiek en spanlift, in- en uitscheren van het hijsblok, het eventueel omzetten van
de kraan en het schoonmaken van de hulpmaterialen. Werktijd wordt als onderdeel van
de draaitijd doorbelast.
c) Schafttijd: de door de kraanmachinist, rigger of chauffeur genoten pauzes in de door de
opdrachtgever beschikbaar gestelde faciliteiten
d) Aan-/afvoertijd: de tijd welke benodigd is om van en naar de bouw-/werklocatie te rijden.
Deze tijd kan een onderdeel zijn van de minimale huurtijd.
e) Huurtijd: de draaitijd (inclusief werktijd) vermeerderd met de aan- en afvoertijden.
f) Tijdseenheid: de uren worden in veelvoud van 15 minuten doorbelast.
g) Te hijsen last: het te hijsen object inclusief gewicht van de kraanhaak en eventuele
hulpmaterialen.

Werkomgeving
a) Enkel bij voldoende werkruimte en het verlenen van voldoende aanvoer van goederen
is het mogelijk te komen tot een onbelemmerde uitvoering en voortgang van de
werkzaamheden.
b) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in orde stellen van het terrein en het
verwijderen van obstakels, zodanig dat de op- en afbouw en de aan- en afvoer
(toegang tot de werklocatie) op alle werklocaties van ons materieel in normale
omstandigheden kan gebeuren, voordat het materiaal op de werklocatie aankomt.
c) De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de hardheid (min. Gronddrukken van
15 t / m² ofwel 150 kN / m²), de stabiliteit en de nivellering (± 0,3 %) van de ondergrond
onder de steunen of de rupsen van de kraan bij alle kraanlocaties.
d) Indien vereist, dient de opdrachtgever ook te voorzien in een zandbed of
grondopvulling.
e) Na uw schriftelijke order kunnen wij op aanvraag de benodigde gegevens aanleveren
met betrekking tot de optredende draagkracht / gronddrukken.
f) Van Marwijk Kraanverhuur levert enkel standaardschotten welke aan een kraan zijn
toegewezen. Alle andere grondbescherming is ten laste van de klant. Bijkomende
maatregelen om de gronddrukken te verspreiden (zoals houten schotten), zijn op
aanvraag te verkrijgen.
g) U zult zorg dragen voor de benodigde vergunningen op het werkterrein.
h) Van Marwijk Kraanverhuur B.V. kan op verzoek van de opdrachtgever de aanvraag
voor benodigde ontheffingen, verkeersmaatregelen etc. regelen. Aanvraagtermijnen
voor ontheffingen, verkeersmaatregelen etc. verschillen per gemeente, Van Marwijk
Kraanverhuur B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade door niet tijdige
verstrekking van een ontheffing door de betreffende partij. Bij het bij aanvang van de
werkzaamheden ontbreken ervan, worden de werkzaamheden niet uitgevoerd.
Daar Van Marwijk Kraanverhuur B.V. niet / nauwelijks invloed heeft op de handelingsdan wel de doorlooptijd van de vergunnings- / ontheffing verlener, geldt er enkel een
inspanningsverplichting.
Behandelingskosten ten behoeve van de aanvraag van een ontheffing,
verkeersmaatregelen etc. zijn € 60,00 per ontheffing. De kosten voor de ontheffing(en),
verkeersmaatregelen etc. zijn op regiebasis.
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Veiligheid
a) Veiligheid en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn VCA* gecertificeerd en
hanteren een CO2-footprint. Indien gewenst kunt u een kopie downloaden via onze
website. Uiteraard is al ons materieel gekeurd / gecertificeerd en voldoet aan alle
veiligheidseisen. Al onze kranen zijn voorzien van een elektronisch lastmoment
beveiliging.
b) De kraanmachinist heeft te allen tijde het recht om het werk stil te leggen in elke
onveilige situatie.
c) De te hijsen of te transporteren objecten dienen te zijn voorzien van de juiste hijspunten
en / of oplegpunten om de werkzaamheden uit te kunnen voeren volgens de geldende
veiligheidsnormen.
d) In geval van avond- of nachtwerk, dient de klant te zorgen voor minimaal 200 lux
verlichting rondom de kraan
e) Ons personeel is uitgerust met standaard persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM),
zoals een veiligheidshelm, -schoenen, - brik, gehoor protectie, een rode werkoverall en
een geel/oranje reflecterend veiligheidshesje. Indien extra of andere PBM’s benodigd
zijn, zullen de kosten voor aanschaf worden doorbelast.

Facturering en betaling
a) Eventuele overwerktoeslagen zullen worden doorbelast.
b) Bij nachtwerken wordt een minimum hijstarief van 8 uur berekend. De benodigde
rusturen zullen worden doorbelast conform de geldende cao Beroepsgoederenvervoer.
c) Facturen worden voorzien van een door de opdrachtgever getekende werkbon.
Opdrachtgever zal altijd op werklocatie aanwezig zijn of een vertegenwoordiger hebben
aangesteld om werkbonnen voor akkoord te tekenen. Indien dit niet het geval is, gaat
de opdrachtgever akkoord met een ongetekende werkbon.
d) De volgende tarieven worden bij annulering of verschuiving van de opdracht
doorberekend:
 Annulering / aanpassing op werkdag voorgaand de uitvoeringsdatum tussen
12:00 – 17:00 uur, 50% van minimum tarief;
 Annulering / aanpassing op werkdag voorgaand de uitvoeringsdatum na 17:00 uur,
100% van minimum tarief
 Reeds gemaakte vergunningskosten, kosten voor afzettingen, inhuurkosten etc.,
worden altijd volledig aan de opdrachtgever doorbelast
e) Stand-by tarief als gevolg van onwerkbaar weer bedraagt als volgt:
 Dag één: 100 %
 Dag twee: 75 %
 Vanaf dag drie: 50 %
f) Indien de opdrachtgever een kostenspecificatie verlangt voordat de eindfactuur wordt
verstuurd, zal opdrachtgever direct doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na verstrekken
van de kostenspecificatie (proforma factuur) een schriftelijke goedkeuring verstrekken,
waarna de opdrachtnemer de definitieve factuur zal versturen. Wordt deze schriftelijke
goedkeuring niet binnen deze termijn ontvangen, gaat opdrachtgever automatisch
akkoord met de kosten en volgt de factuur.
g) Reclames zijn enkel schriftelijk mogelijk en binnen 8 dagen na factuurdatum.
h) Betalingscondities; binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
i) Er kan van nieuwe klanten worden verlangd maximaal de eerste drie opdrachten vooruit
te betalen, hiertoe ontvangt de opdrachtgever een proforma factuur van de opdracht.
j) Bij uitblijvende betalingen zijn wij gerechtigd om de verschuldigde rente in rekening te
brengen. Door het verstrekken van uw schriftelijke opdracht accepteert u deze
betalingscondities.
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k) Bank- en bedrijfsgegevens Van Marwijk Kraanverhuur B.V.:
Rabobank Groene Hart Noord
IBAN:
NL46RABO.032.59.24.368
SWIFT / BIC: RABONL2U
BTW:
NL80.400.32.08.B01
KVK:
28031746 te Leiden

Overige
a) Opdrachten dienen uiterlijk voor 12.00 uur de dag van te voren mondeling en later
schriftelijk, e-mail, te worden bevestigd bij de afdeling Planning van Van Marwijk
Kraanverhuur B.V. met vermelding van uw ordernummer. Tevens dient u bij
doorbestelling van het materiaal contact op te nemen met de afdeling Planning.
b) Ons personeel kan vrij gebruik maken van uw sanitaire voorzieningen, schaft- en
kleedruimten op het werk.
c) Eventuele verblijfskosten en/of parkeerkosten worden in rekening gebracht.
d) Wanneer er onverhoopt sprake is van schade, dient deze gemeld te worden volgens
onze “Meldprocedure schades”, welke te vinden is op onze website.
e) Wanneer een kraan onverhoopt stil komt te staan vanwege een defect, zal Van Marwijk
Kraanverhuur B.V. binnen 4 uur na stilstand zorgdragen voor reparatie of vervanging.
Stilstand door een defect aan een machine valt onder onmacht, derhalve is het niet
mogelijk Van Marwijk Kraanverhuur B.V. aansprakelijk te houden voor eventuele
(vervolg)schade.
f) De tijd voor specifieke opleidingen / werklocatie instructies / trainingen om het
werkterrein te betreden, wordt beschouwd als werktijd en als zodanig berekend.
g) Vertragingen buiten onze schuld zullen wij na overleg met u extra in rekening brengen.
h) De werkzaamheden zullen op normale werkdagen / uren worden uitgevoerd.
i) Maten, gewichten e.d. zoals vermeld op de door u verstrekte specificaties en
tekeningen zijn juist.
j) Onze kranen en wagens zijn WA en casco verzekerd. Voor het personeel geldt een
A.V.B. en een ongevallenverzekering.
k) U dient zorg te dragen voor gekwalificeerd en bekwaam personeel en materiaal t.b.v.
het aan- en afslaan van de last.
l) De te hijsen last is niet verzekerd. De te hijsen en te vervoeren lasten zullen door u
verzekerd worden, waarbij u ons zult vrijwaren van eventuele regresaanspraken.
m) Prijzen zijn gebaseerd op de beschikbaarheid van ons materiaal op het moment van uw
bestelling
n) De prijzen zijn gebaseerd op het tijdig verkrijgen van de benodigde
transportvergunningen.
o) Prijzen zijn exclusief eventueel benodigde (exceptionele) vergunningseisen zoals:
 Berekeningen aan bruggen en viaducten
 Het lichten van bovenleidingen van spoor, tram en trolleybus etc.
 (Politie) escortes
p) Het verwijderen van straatmeubilair op route en / of bouwplaats is niet bij de prijs
inbegrepen.
q) Prijzen zijn:
 In euro’s en exclusief B.T.W.
 Inclusief brandstof en bediening van de kranen en wagens, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.
r) Aanmeldingen van personeel worden in ons standaard format aangeleverd. Afwijkingen
kunnen kosten met zich meebrengen van € 25,- per aanmelding per persoon.
s) Indien materieel voorafgaand aan de werkzaamheden extra moet worden gekeurd,
wordt de tijd die dit in beslag neemt tegen het uurtarief van het te keuren materieel
doorbelast, eventuele kosten zullen worden doorberekend.
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t)

Indien vereist wordt dat het in te zetten personeel een VOG-verklaring overhandigt,
moet er rekening worden gehouden met een onbepaalde aanvraagtermijn. Kosten voor
de aanvraag van een VOG zullen in rekening worden gebracht.
u) Alle bovengenoemde prijzen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. Twee maanden voor
het verlopen van de prijzen zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.
v) Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW en geldig zolang de opdracht loopt.
Eventuele tussentijdse wettelijke en brandstof verhogingen zullen we naar alle
redelijkheid doorbelasten.
Algemene Voorwaarden
a) Op al onze aanbiedingen, transacties en diensten zijn de algemene voorwaarden van
de Vereniging Verticaal Transport van toepassing zoals deze laatstelijk zijn
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, tenzij een
afwijking van deze voorwaarden uitdrukkelijk door ons is bevestigd.
b) De algemene voorwaarden zijn te downloaden van onze website.

Door het verstrekken van een opdracht, verklaard u kennis te hebben genomen van de
geldende algemene voorwaarden en condities en hiermee akkoord te zijn.
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