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Algemene condities
 Wachturen ontstaan buiten de invloed van de opdrachtnemer, zullen worden
doorberekend aan opdrachtgever;
 De door de opdrachtgever vermelde maten, gewichten en dergelijke op de door de
opdrachtgever verstrekte specificaties en/of tekeningen zijn juist;
 De kranen zijn uitgerust met standaard hijsmaterieel. Indien vereist, kan op speciale
aanvraag en tegen vergoeding bijkomend materieel geleverd worden;
 Het verlengen van de giek, wijzigingen in de opstelplaats of extra ballast tijdens de
werkzaamheden, worden gezien als werkprestatie;
 De werkzaamheden ten behoeve van de mobilisatie / demobilisatie dienen
aaneensluitend en zonder onderbreking te kunnen worden uitgevoerd;
 De vervoerder brengt de te hijsen goederen in het bereik van de wachtende kraan;
 De locatie dient voldoende bereikbaar en berijdbaar te zijn voor onze materialen;
 De opdrachtgever draagt indien nodig zorg voor het eventueel verwijderen dan wel
terugplaatsen van hekken, lantaarnpalen en vangrails et cetera, om de transporten van
de opdrachtgever door te kunnen laten gaan;
 De ondergrond dient voldoende stabiel en draagkrachtig te zijn voor een veilige
afstempeling van de kranen. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele beschadigingen van het wegdek, voetpad, aansluitingen et cetera. De
opdrachtgever dient vooraf de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen;
 Om de werkzaamheden vlot en veilig te laten verlopen, dient de opdrachtgever er zelf
op toe te zien dat de opdrachtnemer voldoende ruimte beschikbaar heeft;
 De opdrachtgever vraagt de nodige vergunningen / afzettingen aan om de openbare
weg of het privéterrein te gebruiken en de nodige signalisatie aan te brengen, tenzij
anders expliciet overeengekomen;
 Bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het draaibereik van een
hoogspanningsinstallatie, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de werken
uitgevoerd worden volgens de instructies van de eigenaar van die installatie en indien
nodig aarding aan te laten brengen;
 Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt onder leiding en toezicht van een door de
opdrachtgever aangewezen verantwoordelijke op de werklocatie, welke erop toeziet dat
de werken uitgevoerd worden binnen de vigerende wetten en reglementen inzake
veiligheid, hygiëne en milieu en binnen de capaciteit van het materieel;
 Opdrachtgever dient de werkbonnen te ondertekenen. Eventuele bijzonderheden
dienen vermeld e worden. Bij het ontbreken van een handtekening, worden de
gegevens op de werkbon als correct aangezien en dienen deze als basis voor de
facturatie;
 Opdrachtnemer accepteert geen kosten van opdrachtgever of derden als gevolg van
uitloop van werkzaamheden;
 Er dient door de opdrachtgever te worden zorggedragen voor de aanwezigheid van een
contactpersoon die op de afgesproken tijden aanwezig is als aanspraakpunt voor de
chauffeur en/of machinist;
 Alle kosten voor precariorechten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever;
 Ten tijde van schade aan of diefstal/vermissing van de door de opdrachtnemer ter
beschikking gesteld materiaal/materieel, zijn geheel voor rekening en risico van de
opdrachtnemer, ongeacht de schuldvraag.
Kwaliteit, veiligheid en milieu
Wij zijn een gecertificeerd kraanbedrijf (VCA*) en aangesloten bij de brancheorganisatie
“Vereniging Verticaal Transport”. Tevens werken wij voortdurend aan de reductie van onze
CO2-uitstoot, waartoe we de CO2-footprint hanteren.
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Al onze machinisten zijn gediplomeerd conform de TCVT W4-01 richtlijnen.
Ons personeel is in het bezit van VCA Basis en/of VOL en zijn standaard voorzien van
persoonlijke beschermingsmiddelen.
Algemene voorwaarden
Op al onze aanbiedingen, transacties en diensten zijn de algemene voorwaarden van de
brancheorganisatie “Vereniging Verticaal Transport van toepassing”, zoals gedeponeerd ter
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Een exemplaar is te
downloaden op https://www.vanmarwijk.com/downloads.
Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.
Tarieven
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, inclusief bediening en brandstof en staan vast
voor de geldigheid van de offerte. Genoemde tarieven zijn exclusief overwerktoeslagen.
Betalingscondities
 Binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook.
Door het verstrekken van de opdracht (mondeling of schriftelijk), gaat u akkoord met
de gestelde conditie.
 Enkel wanneer expliciet anders overeengekomen, kan van de genoemde conditie
worden afgeweken.
 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
Opdrachten
Opdrachten dienen uiterlijk om 12:00 uur de dag van tevoren schriftelijk te worden
bevestigd bij de afdeling Planning, via planning@vanmarwijk.com.
Annulering of verschuiving opdracht
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
Onwerkbaar weer
Stand-by tarief als gevolg van onwerkbaar weer bedraagt als volgt:
 Eerste dag: 100 % van het uurtarief;
 Tweede dag: 75 % van het uurtarief;
 Derde en daaropvolgende dagen: 50 % van het uurtarief.
Werkopname
Het is mogelijk om van tevoren een werkopname met prijsopgave te doen. Indien de
werkzaamheden < € 1.500,-, zullen wij te allen tijde € 150 opnamekosten in rekening
brengen.
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Begripsverklaringen
 Draaitijd: het moment van aankomst op de bouw-/werklocatie tot het moment van
vertrek van de locatie, minus de eventueel genoten schafttijd.
 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.
 Schafttijd: de door de kraanmachinist, rigger of chauffeur genoten pauzes in de door de
opdrachtgever beschikbaar gestelde faciliteiten.
Op zaterdag, zon- en feestdagen zullen er geen schafttijden in mindering worden
gebracht.
 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.
 Huurtijd: de draaitijd (inclusief werktijd) vermeerderd met de aan- en afvoertijden.
 Tijdseenheid: de uren worden in veelvoud van 15 minuten doorbelast.
 Te hijsen last: het te hijsen object inclusief gewicht van de kraanhaak en eventuele
hulpmaterialen.
Verzekering
 Tenzij expliciet anders overeengekomen door de opdrachtgever en aangeboden door de
opdrachtnemer, zijn de te hijsen lasten en/of de te transporteren delen niet verzekerd.
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veroorzaakte schade(s) aan
de last(en).
 Opdrachtgever dient opdrachtnemer mee te verzekeren op uw C.A.R.-polis en/of die
van de hoofdaannemer, met uitsluiting van regresrecht;
 Onze kranen en wagens zijn WA verzekerd, voor het personeel geldt een
ongevallenverzekering.
Werkomgeving
 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.
 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.
 Indien vereist, dient de opdrachtgever ook te voorzien in een zandbed of
grondopvulling.
 Na uw schriftelijke order kunnen wij op aanvraag de benodigde gegevens aanleveren
met betrekking tot de optredende draagkracht / gronddrukken.
 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.
Toelichting veiligheid
 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimum 200 lux verlichting rondom de kraan
in geval van avond- of nachtwerk;
 De tijdsduur en de bijbehorende kosten van te volgen opleidingen/cursussen welke
benodigd zijn om de werklocatie te betreden, zullen worden berekend als werktijd en
zodanig aan opdrachtgever worden belast;
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De te hijsen of te transporteren objecten dienen van de juiste gecertificeerde
hijspunten en/of oplegpunten te zijn voorzien om de werkzaamheden uit te kunnen
voeren volgens de geldende veiligheidsnormen.

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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