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M.J. van Riel B.V. staat ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 18007262 (voorheen M.J. van Riel Kraanverhuur en Transport B.V.). De Algemene 

voorwaarden - versie 2.2 - van M.J. van Riel B.V. zijn van kracht met ingang 01 augustus 2015. 

 

Art. 1 - Toepasselijke bepalingen – Algemeen 

 

De bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden - waaronder in het navolgende steeds ook te verstaan die specifieke voorwaarden, waarnaar 

hierna wordt verwezen - gelden voor zover niet in strijd met dwingend recht als hierna onder 2.14 gedefinieerd. 

Ten aanzien van de regels van Aanvullend Recht - als onder 2.15 gedefinieerd - geldt, dat die slechts toepasselijk zijn voor zover niet in strijd met of afwijkend 

van hetgeen bij of krachtens de onderhavige Algemene Voorwaarden geldt. 

 

Art. 2 - Definities 

 

2.1 Van Riel 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M.J. van Riel B.V., statutair gevestigd te Zevenheuvelenweg 23, 5048 AN te Tilburg, alsmede alle 

aan haar gelieerde vennootschappen op wier Overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verklaard, hierna kortweg te noemen ‘Van 

Riel’. 

 

2.2 Opdrachtgever 

De natuurlijke of publiekrechtelijke (rechts-)persoon met wie Van Riel een Overeenkomst heeft gesloten. 

 

2.3 Overeenkomst 

De Overeenkomst tussen Van Riel en een Opdrachtgever, krachtens welke Van Riel zich, vertegenwoordigd door een daartoe bevoegde functionaris, jegens 

de Opdrachtgever heeft verplicht tot het (doen) verrichten van een bepaalde prestatie of het leveren van een dienst, alles in de ruimste zin des woords. 

 

2.4 Vervoersovereenkomst 

De Overeenkomst waarbij Van Riel zich tegenover de Opdrachtgever als vervoerder verbindt zaken te vervoeren. Een vervoersovereenkomst omvat uitsluitend 

het eigenlijke vervoer, d.w.z. het aan boord van een vervoermiddel verplaatsen van zaken, en dus - onder meer - niet het beladen en lossen van 

transportmiddelen, onverschillig of die wel of niet door, dan wel vanwege Van Riel zijn gesteld, evenmin als overslag, opslag, al dan niet in afwachting van 

doorvervoer, hijsen, dan wel enige andere activiteit die niet bestaat uit het verplaatsen van de zaken. 

 

2.5 Hijswerk 

De Overeenkomst, waarbij Van Riel, al dan niet in het kader van een vervoers- of andere overeenkomst, zich jegens de Opdrachtgever verbindt om d.m.v. 

kranen, verreikers, autolaadkranen en andere hijsgereedschappen hijswerkzaamheden te verrichten, een en ander in de ruimste zin des woords, alsmede het 

ter beschikking stellen van dergelijke middelen en hijsgereedschappen, hetzij met dan wel zonder machinist/bedieningspersoneel. Uitdrukkelijk geldt dat 

onder "hijswerk" tevens is begrepen het laden en lossen van transportmiddelen, alsmede het in voorkomend geval overbrengen van de lading c.q. last naar 

opslagplaatsen, c.q. de overslag daarvan van het ene transportmiddel op het andere of overslag anderszins. 

 

2.6 (De)montage, verplaatsen of  stuwen 

De Overeenkomst, waarbij Van Riel zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het monteren, demonteren, verplaatsen of stuwen van door de Opdrachtgever 

aangewezen zaken, daaronder begrepen het (elektrotechnisch) aan- of afkoppelen, assembleren, transportwaardig verpakken, aan- en afsleeën c.q. vijzelen 

van die zaken tot op/af fundatie, al dan niet voorafgaand aan, dan wel volgend op een vervoer, alsmede het verzendklaar maken van die zaken op de plaats 

van vertrek c.q. het uitpakken en afbouwen daarvan op de plaats van bestemming, een en ander in de ruimste zin des woords. 

 

2.7 Opslag algemeen 

De Overeenkomst waarbij Van Riel zich verbindt om zaken, ter opslag op de door Van Riel aangewezen plaats aangevoerd, gedurende een overeengekomen 

tijd opgeslagen te houden. Eventueel door van Riel te verrichten aan- en afvoer van de zaken, alsmede eventuele manipulaties aan de goederen in verband 

met de opslag, vallen niet onder het begrip "opslag", doch onder "hijswerk" c.q. "montage". 

 

2.8 Opslag van machines, etc. 

Opslag als bedoeld in de hierna vermelde Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2006, althans de laatst nadien verschenen versie van die 

voorwaarden. 

 

2.9 Transportmedium 

Het medium waarover de zaken zullen worden vervoerd, derhalve de weg, de binnenwateren, de zee, de spoorstaven, de lucht, dan wel enig ander medium. 

 

2.10 Enkelvoudig vervoer 

De vervoerovereenkomst ingevolge welke Van Riel zich verbindt de zaken via slechts één transportmedium te vervoeren. 

 

2.11 Gecombineerd (multimodaal) vervoer  

De Overeenkomst waarbij Van Riel zich bij één en dezelfde Overeenkomst jegens de Opdrachtgever verbindt de zaken over tenminste twee verschillende 

transportmedia te vervoeren. 
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2.12 Totaal projectuitvoering 

De Overeenkomst waarbij Van Riel zich bij één en dezelfde Overeenkomst verbindt tot advisering omtrent, dan wel begeleiding, dan wel het (doen) verrichten 

van al die werkzaamheden nodig om een bepaald project - bijvoorbeeld all-in transport van fundatie tot fundatie, bedrijfsverhuizingen, projectinrichting, et 

cetera - van begin tot eind te realiseren. 

 

2.13 Wegsignalering 

Het ter beschikking stellen van materiaal en het verlenen van diensten aan en ten behoeve van wegbeheerders en andere bij de bouw en het onderhoud van 

wegen betrokken partijen. 

 

2.14 Dwingend Recht 

Die (wettelijke) regels van Nederlands dan wel buitenlands recht of voortvloeiend uit toepasselijke internationale verdragen, ten aanzien waarvan krachtens 

de wet of jurisprudentie het enige contractpartij niet vrij staat bij Overeenkomst ervan af te wijken. 

 

2.15 Aanvullend Recht 

Die (wettelijke) regels van Nederlands, dan wel buitenlands recht of voortvloeiend uit toepasselijke internationale verdragen, ten aanzien waarvan krachtens 

de wet of jurisprudentie het enige contractpartij wel vrij staat bij Overeenkomst ervan af te wijken. 

 

Art. 3 - Algemene Bepalingen 

 

3.1 Toepasselijkheid 

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle - en dus ongeacht of zij in deze voorwaarden expliciet zijn omschreven - door Van Riel gedane 

aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen, al dan niet in onderaanneming en 

met uitzondering van aanbiedingen en Overeenkomsten betreffende opleidingen en de verkoop van roerende zaken, waarop aparte voorwaarden van 

toepassing zijn. 

 

3.2 Afwijkingen van voorwaarden 

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf schriftelijk door Van Riel bevestigd.  

 

Voor zover artikelen in deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met hetgeen in een specifiek contract of overeenkomst met de Opdrachtgever schriftelijk is 

overeengekomen, prevaleren de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het contract of de overeenkomst met de Opdrachtgever.  

 

3.3. Uitsluiting 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden uitgesloten. 

 

3.4 Aanbiedingen 

Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door Van Riel gedane aanbiedingen vrijblijvend. 

 

3.5 Afwijkingen van aanbiedingen 

Afwijkingen van aanbiedingen binden Van Riel slechts indien deze schriftelijk door Van Riel zijn bevestigd. 

 

3.6 Prijzen 

Alle door Van Riel vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de situatie zoals die geldt ten tijde van die prijsvermelding. In geval van een nadien 

ingetreden verhoging van één of meer kostprijsfactoren, zoals inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten, brandstofkosten, 

verzekeringskosten, wijziging van wisselkoersen, e.d., is Van Riel gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen. Hieromtrent zal Van 

Riel Opdrachtgever vooraf en tijdig schriftelijk in kennis stellen. Voorts zijn brugberekeningen, routeverkenningen, vlm-berekeningen, politiebegeleiding, etc. 

niet bij de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk expliciet anders is overeengekomen. 

 

3.7 Verzekering 

Op het transporteren van goederen met vrachtwagens zijn standaard de CMR-/AVC-condities, laatste versie, van toepassing. Verder sluit Van Riel ten behoeve 

van de Opdrachtgever geen verdere (goederen)verzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent zij met de Opdrachtgever een Overeenkomst sluit, zulks 

behoudens een door de Opdrachtgever vooraf daartoe gedaan uitdrukkelijk verzoek en de schriftelijke bevestiging hiervan door Van Riel daaropvolgend. De 

te hijsen lasten zijn dientengevolge niet door Van Riel verzekerd. Uitsluitend extra door Van Riel te verzorgen voorzieningen, welke in haar offertes c.q. 

opdrachtbevestigingen vermeld staan, zijn in het huurbedrag begrepen.  

 

3.8 Zekerheid 

Van Riel is gerechtigd om, alvorens te beginnen met de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, alsmede in iedere stand van het werk daarna, van de 

Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen. Zolang Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft 

gesteld, is Van Riel gerechtigd haar prestatie op te schorten, zulks onverminderd de regelingen m.b.t. opschorting en ontbinding van de Overeenkomst, 

voortvloeiend uit de Wet en na te melden specifieke Algemene Voorwaarden. 

 

3.9 Betaling 

Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever gehouden de hem verzonden facturen binnen 14 dagen te voldoen. Bij gebreke van betaling binnen deze 

termijn is Opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is hij over de hoofdsom een 

vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per  maand vanaf de vervaldag der factuur tot aan die der algehele voldoening. Voorengaande laat onverlet dat 
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Van Riel zich het recht voorbehoudt om de met de direct met de vertraagde betaling verband houdende, extra administratieve personeelskosten, eveneens 

aan de Opdrachtgever door te belasten ten bedrage van € 40,00 per manuur en € 25,00 per extra schriftelijke sommatie. 

 

3.10 Schuldvergelijking, weigering of opschorting 

Opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen, noch kan Opdrachtgever betalingen weigeren of opschorten wegens de beweerdelijke 

gebrekkige of onvolkomen nakoming van de prestatieplicht van Van Riel, indien Van Riel deze bewering niet schriftelijk erkend heeft. 

 

3.11 Betalingsverplichting in geval van meerdere opdrachtgevers 

In geval er sprake is van meer dan één Opdrachtgever, dan staat ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk in voor de betaling van het geheel, met dien verstande 

dat de één betalend, de ander kwijt. 

 

3.12 Opeisbaarheid 

Alle vorderingen van Van Riel – uit welke hoofde dan ook – worden onmiddellijk en zonder voorafgaande melding of ingebrekestelling geheel opeisbaar in 

gevallen als genoemd in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

3.13 Incasso 

In geval van verzuim van betaling, komen alle kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten 

van een faillissementsaanvraag, voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd op het moment dat Van Riel de 

vordering ter incasso uit handen heeft gegeven en bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van €  250,00. 

 

3.14 Retentie- en pandrecht 

Van Riel is gerechtigd zaken, documenten en gelden van Opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van Van Riel op 

Opdrachtgever, uit welke hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan. 

 

3.15 Onderpand 

Alle zaken, documenten en gelden die Van Riel, uit welken hoofde dan ook, onder zich heeft en/of zal verkrijgen, strekken hem tot onderpand van zijn 

vorderingen die hij ten laste van Opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen. 

 

3.16 Geldigheid van een aanbieding 

Ongeacht de vorm waarin een aanbieding van Van Riel is uitgebracht, is een aanbieding geheel vrijblijvend en slechts van kracht voor een periode van één 

maand, tenzij schriftelijk expliciet een andere termijn is overeengekomen of toegezegd. 

 

Alle bij de aanbiedingen gebezigde tekeningen, bijlagen, maat- of gewichtsopgaven en/of afbeeldingen zijn slechts bindend voor zover deze door Van Riel als 

uitgangspunt voor de aanbieding zijn genoemd of aanvaard. Afwijkingen van aanbiedingen binden Van Riel slechts indien deze schriftelijk door Van Riel zijn 

geaccepteerd. 

Indien van een eerdere aanbieding een herziene versie wordt uitgebracht, vervalt het gestelde uit die eerdere aanbieding zonder dat daar verdere rechten 

aan kunnen worden ontleend. 

 

3.17 Toegankelijkheid werkterreinen en -locaties  

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede berijd- en bereikbare werkterreinen c.q. de locaties waar de prestatie verricht moet worden, alsook adequate, 

veilige werkomstandigheden en voldoende ruimte voor het manoeuvreren van het in te zetten materieel. 

 

3.18 Vergunningen en ontheffingen 

Voor zover Van Riel in het kader van de Overeenkomst als aanvullende service op zich heeft genomen het aanvragen van vergunningen of ontheffingen, geldt 

deze service uitsluitend als inspanningsverplichting en niet als resultaatsverplichting, aangezien Van Riel geen of nagenoeg geen invloed heeft op de 

handelingssnelheid van de vergunning- of ontheffingsverlener. 

 

Art. 4 - Aansprakelijkheid 

 

4.1 Aanvaarding aansprakelijkheid 

Het onderhavige artikel geldt slechts indien en voor zover niet in strijd met dwingend recht, dan wel in strijd met de aansprakelijkheidsregeling, neergelegd in 

na te melden voorwaarden, toepasselijk op bepaalde werkzaamheden van Van Riel. Van Riel aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan 

haar toevertrouwde zaken en wel vanaf het moment van de inontvangstneming daarvan door Van Riel tot aan het moment van de aflevering daarvan aan de 

Opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen, en wel ten belope van maximaal de aansprakelijkheidslimiet als hierna vermeld. 

 

4.2 Aansprakelijkheidslimiet 

De door Van Riel te vergoeden schade wordt vastgesteld Overeenkomstig de aansprakelijkheidsregeling, neergelegd in de hierna genoemde voorwaarden, 

toepasselijk op de corresponderende specifieke werkzaamheden van Van Riel. De schadevergoeding zal echter nimmer meer bedragen dan de door de 

Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken. Is voornoemde factuurwaarde niet vast te stellen, dan treedt de door de Opdrachtgever te bewijzen 

marktwaarde van de zaken ten tijde en ter plaatse van de inontvangstneming van de zaken door Van Riel daarvoor in de plaats, dan wel hetgeen hierover is 

bepaald in de vigerende voorwaarden als genoemd in de artikelen 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Van Riel is, in geval van opzet of grove schuld van haarzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van een bedrag gelijk aan € 2.500.000,00 

per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak. In geval van schade tijdens transport is de aansprakelijkheid voor beschadiging of 

verlies van de ten vervoer aangenomen goederen beperkt tot de bedragen als genoemd in de van kracht zijnde AVC- respectievelijk CMR-condities. 
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4.3 Uitsluitingen aansprakelijkheid 

Voor andere dan in art. 4.2 bedoelde schade (waaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en ander financieel 

nadeel, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade, veroorzaakt door onjuiste adviezen van Van Riel en schade veroorzaakt door vertraging) is Van 

Riel niet aansprakelijk. 

 

4.4 Overmacht 

Als overmacht gelden alle omstandigheden die Van Riel redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarvan zij de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen 

verhinderen. In geval van overmacht blijft de Overeenkomst van kracht en worden de verplichtingen van Van Riel voor de duur van de overmacht opgeschort, 

zonder dat Van Riel toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst en zonder dat Opdrachtgever 

aanspraak kan maken op rente, schade- of kostenvergoeding. Alle redelijke, extra kosten als gevolg van diezelfde overmacht komen ten laste van de 

Opdrachtgever. 

 

4.5 Ondergeschikten en subcontractors 

Van Riel is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden, al dan niet zijnde subcontractors. Voor zover die derden 

werkzaamheden verrichten die tot de hiervoor omschreven kerntaken - hijsen, transport, machineverplaatsingen en montage - van Van Riel behoren, staat 

Van Riel voor deze derden op dezelfde wijze in als voor zijn eigen ondergeschikten. Uitdrukkelijk wordt echter bedongen dat Van Riel niet aansprakelijk is voor 

schade, veroorzaakt door derden die werkzaamheden verrichten die niet behoren tot de kerntaken van Van Riel, alsmede voor schade, veroorzaakt door opzet 

of daarmede gelijk te stellen grove schuld van dergelijke ondergeschikten of subcontractors. 

 

Indien voormelde ondergeschikten en subcontractors door derden buiten Overeenkomst mochten worden aangesproken ter zake de werkzaamheden waartoe 

zij door Van Riel werden gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden opgenomen bedingen betreffende 

uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen. Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan, door 

Opdrachtgever of een derde, slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door Van Riel gesloten Overeenkomst. In geval Van Riel ter zake door derden 

buiten Overeenkomst wordt aangesproken is de Opdrachtgever gehouden Van Riel op eerste verzoek ter zake te vrijwaren. 

 

4.6 Aanslaan van te hijsen  lasten 

In geval de te hijsen last in opdracht van de opdrachtgever wordt aangeslagen of afgehaald door één van diens eigen medewerkers of onderaannemers, dient 

de betreffende rigger (aan-/afpikker) tenminste aan de navolgende eisen te voldoen: 

- Beheerst de Nederlandse taal, alsook de specifieke terminologie en armsignalen die vereist zijn bij het adequaat kunnen aansturen en communiceren met 

een kraanmachinist of bedienaar autolaadkraan. 

- Heeft door zorg van de opdrachtgever voldoende onderricht ontvangen voor het aanslaan van hijslasten. 

- Is in staat om in voorkomend geval een portofoon te bedienen. 

 

Art. 5 - Toepasselijke bepalingen - Vervoer 

Met inachtneming van het voorgaande, gelden de navolgende regels ten aanzien van de aangegeven soorten vervoer: 

 

5.1 het Wetboek, aangevuld door de Algemene Vervoer Condities 2015. Voor het grensoverschrijdend wegvervoer: de bepalingen van het CMR-verdrag; 

 

5.2 de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET); 

 

5.3 ADR-voorschriften; 

 

5.4 het vervoer over de binnenwateren: Titel 10 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de Bevrachtingsvoorwaarden 1991; 

 

5.5 het binnenlands vervoer per spoor: de Spoorwegwet en de daarop gebaseerde reglementen, waaronder het Algemeen Reglement Vervoer; 

 

5.6 het grensoverschrijdend vervoer per spoor: het COTIF/CIM verdrag; 

 

5.7 het vervoer over zee: Titel 5 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek; 

 

5.8 het verplaatsen van zaken: Titel 13, Afdeling 4 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld als hierna onder 6.9 en 6.10 vermeld; 

 

5.9 de expeditie: de Artikelen 60 t/m 73 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de Nederlandse Expeditievoorwaarden, als gedeponeerd 

ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2002. 

 

5.10 Het vervoer door de lucht: het Verdrag van Warschau van 1929, als gewijzigd door de bepalingen van het Haags Protocol van 1955 c.q. het Montreal 4 

Protocol van 1975. 

 

5.11 Ten aanzien van alle bovengenoemde bepalingen geldt dat, mocht de daarbij genoemde versie nadien vernieuwd zijn, altijd de laatste versie van 

toepassing is.  

 

Art. 6 - Toepasselijke voorwaarden, specifieke werkzaamheden 

 

Met inachtneming van het voorgaande, gelden de navolgende voorwaarden ten aanzien van de aangegeven soorten specifieke werkzaamheden: 
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6.1 Hijswerk 

De Algemene & Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en 

Rotterdam. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf januari 2010, althans de laatste, nadien gedeponeerde versie van die voorwaarden. 

 

6.2 Bokkengebruikvoorwaarden 

Indien het hijswerk geschiedt met behulp van een of meer drijvende bokken zijn mede toepasselijk de Bokkengebruikvoorwaarden 1976, gedeponeerd ter 

Griffie der Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam, Amsterdam en Middelburg op 1 januari 1977, althans de laatste, nadien gedeponeerde versie van die 

voorwaarden. 

 

6.3 (De)montagewerk 

Toepasselijk zijn de Algemene Voorwaarden voor de Metaalunie ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar 

neergelegde tekst. 

 

6.4 Opslag en distributie algemeen 

Toepasselijk zijn de Nederlandse Opslagvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden voor Distributievervoer, zoals deze luiden volgens de laatstelijk 

neergelegde tekst. 

 

6.5 Opslag van bedrijfsinventaris 

De Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen (AVBV 2006), althans de laatste, nadien gedeponeerde versie van deze voorwaarden. 

 

6.6 Gecombineerd (multimodaal) vervoer 

Voor ieder deel van het vervoer gelden de op dat deel toepasselijke rechtsregelen, voor zover die regels van dwingend recht zijn. Voor zover geen dwingend 

recht toepasselijk is - hetgeen met name het geval is gedurende de perioden dat de goederen zich niet aan op-, in-, of aan boord van enig transportmiddel 

bevinden - gelden ten aanzien van de specifieke werkzaamheden de voorwaarden als hiervoor vermeld. 

 

6.7 Bedrijfs- en industriële verhuizingen 

De Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB 2009). Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 2009, althans de laatste, nadien gedeponeerde 

versie van deze voorwaarden. 

 

6.8 Wegsignalering 

De Algemene & Bijzondere Voorwaarden Vereniging Verticaal Transport, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en 

Rotterdam. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf januari 2010, althans de laatste, nadien gedeponeerde versie van die voorwaarden. 

 

6.9 Totaal projectuitvoering 

Op ieder specifiek onderdeel van de zijdens Van Riel uit te voeren Overeenkomst zijn toepasselijk die rechtsregels en voorwaarden, als hiervoor ten aanzien 

van die specifieke werkzaamheden is omschreven. 

 

6.10 Overige werkzaamheden 

Ten aanzien van overige handelingen en werkzaamheden die Van Riel verricht c.q. op zich heeft genomen te (doen) verrichten, zullen mede toepasselijk zijn 

de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, respectievelijk de voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen. 

 

Art. 7 - Aansprakelijkheid Opdrachtgever 

 

De Opdrachtgever is jegens Van Riel aansprakelijk voor schade ten gevolge van de aan Van Riel toevertrouwde zaken en hun aard, alsmede ten gevolge van 

hun verpakking. Voorts is de Opdrachtgever jegens Van Riel aansprakelijk voor onjuiste c.q. onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig) 

ter beschikking stellen van zaken op de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door 

hem ingeschakelde derden. 

 

Art. 8 - Verjaring/Verval 

 

Onverminderd enige dwingendrechtelijk toepasselijke bepaling, verjaart elke vordering jegens Van Riel door het enkele verloop van 

vier weken, en vervalt elke vordering jegens Van Riel door het enkele verloop van acht weken. De termijnen vangen aan op de dag na de gebeurtenis waardoor 

de schade is veroorzaakt. In ieder geval vervalt elke vordering jegens Van Riel door het enkele verloop van acht weken na beëindiging van de Overeenkomst. 

 

Art. 9 - Toepasselijk recht, bevoegde Rechter 

 

De met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. In afwijking van eventuele jurisdictie c.q. arbitrage clausules, 

opgenomen in voormelde condities, toepasselijk op specifieke werkzaamheden van Van Riel, zullen alle geschillen tussen Opdrachtgever en Van Riel in eerste 

instantie worden beslist door de bevoegde Rechter te 's-Hertogenbosch. 

 

Art. 10 - Onwerkbaar weer 
 
Voor het werken met een hydraulische kraan op grotere hoogten, hanteert Van Riel de navolgende uitgangspunten: vanaf windkracht 6 Beaufort ter plaatse 
van de hijslocatie, bij dichte mist of zware neerslag, waardoor de last vanaf de grond niet meer zichtbaar is, mag er niet meer gehesen worden (zgn. 
"onwerkbaar weer").  In voornoemd geval kan de Opdrachtgever, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 11, de opdracht annuleren. 
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N.B. De hierboven genoemde windkracht vanaf 6 Beaufort is bepalend voor het niet mogen hijsen met de kraan uit het oogpunt van sterkte- en 
stabiliteitsberekeningen. Dit wil echter niet zeggen, dat er bij minder wind altijd veilig gehesen kan worden, daar dit grotendeels afhankelijk is van de aard, 
gewicht en omvang van de te hijsen objecten. Hierover dient door Opdrachtgever van te voren altijd overleg met Van Riel gepleegd te worden. 
 
Art. 11 - Annuleren opdracht 
 
Voor het annuleren van een eerder gegeven opdracht vanwege onwerkbaar weer of anderszins gelden de volgende clausules: 
 
11.1 Indien een service op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum uiterlijk om 12:00 uur door de Opdrachtgever bij Van Riel wordt afbesteld, 

berekent Van Riel geen kosten door. Eventuele andere, reeds door Van Riel gemaakte of aan derden betaalde kosten (zoals kosten voor afzetting, 

vergunnings- en/of ontheffingskosten, huurkosten van hulpmateriaal en materieel etc.) worden wel aan de Opdrachtgever doorberekend. 

 

11.2 Indien een service op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum na 12:00 uur, doch vòòr 17:00 uur door de Opdrachtgever wordt afbesteld, 

brengen wij 75% van de huurprijs in rekening plus alle andere bijkomende kosten zoals genoemd in 11.1. Als huurprijs geldt in geval van aangenomen 

werk de aanneemsom of bij regiewerk het geldende minimumhuurtarief. 

 

11.3 Indien de service op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum nà 17:00 uur door de Opdrachtgever wordt afbesteld of wanneer een 

medewerker of middel reeds op het werk is aangekomen, terwijl er door "onwerkbaar weer" of anderszins niet gedraaid, gehesen of gewerkt kan 

worden, brengen wij 100% van de huurprijs in rekening plus alle andere bijkomende kosten zoals genoemd in punt 11.1. . Als huurprijs geldt in geval 

van aangenomen werk de aanneemsom of bij regiewerk het geldende minimumhuurtarief. 

 

11.4 Indien de Opdrachtgever het voertuig of de medewerker ter plaatse op de werklocatie laat wachten (bijvoorbeeld in afwachting van weersverbetering, 

afnemende wind, etc.) worden de wachturen van de medewerker, het voertuig en het eventuele hulpmaterieel volledig volgens de geldende 

huurtarieven en minimumhuurtijd doorberekend aan de Opdrachtgever. 

 

11.5 Indien de werkzaamheden door Van Riel voor een vast bedrag zijn aangenomen, worden de wachturen tot het moment dat de werkzaamheden kunnen 

aanvangen, eveneens op basis van de geldende tarieven doorberekend als meerwerk op de overeengekomen aanneemsom. Tevens worden alle onder 

punt 11.1 genoemde bijkomende kosten doorberekend. 

 

11.6 Het annuleren, afbestellen of uitstellen van de hijswerkzaamheden dient te allen tijde door de Opdrachtgever gedaan te worden. Indien er geen 

schriftelijk bericht van annulering o.i.d. bij Van Riel binnenkomt, nemen wij altijd aan dat de werkzaamheden doorgaan, totdat op de hijslocatie mocht 

blijken dat het draaien en hijsen met de daarvoor aangewezen kraan in verband met onwerkbaar weer niet mogelijk c.q. niet verantwoord is volgens 

de geldende normen. In dat geval worden de voorwaarden, genoemd onder punt 11.3 respectievelijk punt 11.4, weer van kracht.  

 
Art. 12 - Werkzaamheden gedurende avonden, nachten, weekend- en feestdagen 
 
Indien er tijdens de nachtelijke uren (d.w.z. van 00:00 uur tot 07:00 uur), in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden uitgevoerd worden, gelden 

hiervoor de volgende condities: 

 

12.1 Alle verrichtte werkzaamheden worden doorbelast volgens de door vertegenwoordigers van de Opdrachtgever ter plaatse afgetekende werkbonnen 

van Van Riel. Het ingezette materieel wordt doorbelast volgens de op dat moment geldende tarieven, met dien verstande, dat de huurprijs van de 

kraanwagen, trekker/-opleggercombinatie of bakwagen berekend wordt vanaf het moment, dat de betreffende bedienaar of bestuurder van Van Riel 

zich op het werk meldt, tot aan het moment dat hij het werk verlaat en zijn werkbon (digitaal) laat aftekenen. De voornoemde werktijd wordt 

vermeerderd met de normaal geldende aan- en afvoertijden voor het materieel van Van Riel.  

 

12.2 De machinist, bedienaar of chauffeur van het in artikel 12.1 genoemde materieelstuk wordt doorberekend tot aan het begin van de normale werkdag - 

zijnde 07.00 uur - in die gevallen waarin de betreffende werkzaamheden, inclusief reistijd, eerder zijn beëindigd. Deze uren worden met Opdrachtgever 

verrekend als zijnde "losse manuren". Tevens worden de in onze tarievenlijsten genoemde overwerktoeslagen doorberekend. 

 

12.3 Voor medewerkers van Van Riel die louter personele diensten hebben verricht voor Opdrachtgever, waaronder montagemedewerkers, 

machinetransporteurs, etc., gelden dezelfde voorwaarden als genoemd in artikel 12.2. 

 

12.4 Voor manuren, liggend in de avond- en nachturen tussen 18:00 – 06:00 uur op normale werkdagen, dan wel weekend- of feestdagen, wordt een extra 

toeslag doorberekend. Voor deze manuren gelden de navolgende extra toeslagen: 

 

 - Avond-/nachturen op werkdagen tussen 18:00 – 06:00 uur :  30% 

 - Zaterdaguren tussen 00:00 – 24:00 uur :  50% 

 - Zon-/feestdaguren tussen 00:00 – 24:00 uur :  100%. 

 

 Voor zover in een klant- of opdrachtspecifieke overeenkomst geen  referentietarief is opgenomen voor het component manuur binnen het tarief van 

bemand materieel, geldt hiervoor een grondslag van € 38,00 per manuur om de toeslag te berekenen. 
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Art. 13 - Lange-termijnverhuur 
 

13.1 Er is sprake van lange-termijnverhuur in geval een opdracht langer dan vier achtereenvolgende weken duurt. De huurprijs is gebaseerd op maximaal 40 

uren per week, gerekend van maandag tot en met vrijdag. 

 

13.2 De week tussen Kerst en Nieuwjaar, de bouwvakantie, alsmede officiële feest- en verlofdagen, worden Opdrachtgever - mits niet gewerkt - niet in 

rekening gebracht. Dit geldt ook voor de in de CAO Bouwnijverheid vastgestelde roostervrije dagen, indien deze tenminste vijf dagen van tevoren 

schriftelijk aan Van Riel bekend zijn gemaakt. Dit laat onverlet dat de Opdrachtgever wel gehouden is om over deze periode de verzekeringskosten te 

blijven betalen, zijnde 2% van het huurtarief. 

 

13.3 Eventuele  extra uren op werkdagen van maandag tot en met vrijdag zullen naar rato worden doorberekend op basis van het uurtarief (= weektarief : 

40) in geval van onbemand materieel, dan wel vermeerderd worden met een eventuele toeslag als genoemd in artikel 12.4 in  geval van bemand 

materieel. 

 

13.4 Voor inzeturen op zater-, zon- en feestdagen berekent Van Riel per onbemande materieeleenheid per opdracht het overeengekomen uurtarief, zijnde 

het weektarief.  

 

13.5 Voor bemande materieeleenheden geldt hetzelfde als genoemd in 13.4, met dien verstande dat voor het component manuren een toeslag is 

verschuldigd overeenkomstig het gestelde in artikel 12.4. De  minimum huurtermijn voor bemande materieeleenheden tijdens weekend- of feestdagen 

bedraagt tenminste vier uur per service per opdracht. 

 

13.6 Indien ten gevolge van vorst het werk in de periode van de eerste maandag in november tot en met de laatste vrijdag in maart wordt stilgelegd, is 

steeds huur verschuldigd over die dagen, welke door de Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid niet als vorstverletdagen worden aangemerkt. De 

Opdrachtgever is over een officiële vorstverletdag een gehele dag huur verschuldigd indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk doorgang hebben 

gevonden. In alle andere dan hierboven omschreven gevallen zullen te allen tijde minimaal 40 uren per week worden berekend. Alle prijzen van Van 

Riel zijn exclusief BTW, echter inclusief verzekering van het materieel.  

 

13.7 Indien stagnatie-uren ontstaan door technische storingen of andere gebreken aan een kraan, mogen deze uren zonder extra betaling door 

Opdrachtgever worden ingehaald, zonder dat Van Riel evenwel gehouden is enige schadevergoeding te voldoen. 

 

13.8 Indien er overwerkvergunningen noodzakelijk zijn, dient Opdrachtgever hiervoor zorg te dragen. 

 

13.9 Indien een gehuurde materieeleenheid zich tijdens een huurperiode in opdracht van Opdrachtgever van werk naar werk moet verplaatsen, zal de tijd 

benodigd voor deze verplaatsing als huurtijd in rekening worden gebracht. Indien bij een dergelijke verplaatsing trailers of andere (hulp)materialen 

benodigd zijn, zullen de hieraan verbonden kosten worden doorberekend. Een verplaatsing mag nimmer zonder medeweten en instemming van Van 

Riel plaatsvinden. Het is Opdrachtgever niet geoorloofd een materieeleenheid te doen gebruiken of verplaatsen door ander personeel dan door Van 

Riel is aangewezen. 

 

13.10 Genoemde prijzen zijn vast gedurende het werk, met dien verstande dat eventuele verhogingen in brandstofprijzen en/of andere van overheidswege 

opgelegde verhogingen kunnen worden doorberekend, een en ander in onderling overleg. Voor schade aan ondergrondse objecten zoals putten, 

leidingen etc. zal door Van Riel geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Afgezien van deze lange-termijnverhuurvoorwaarden zijn op alle offerten en 

Overeenkomsten van Van Riel de bepalingen van toepassing als genoemd in de artikelen 5 en 6. 

 

Art. 14 - Beëindiging Overeenkomst 

 

14.1 Van Riel is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk 

te beëindigen c.q. te ontbinden indien: 

-  Opdrachtgever toerekenbaar tekort komt in de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit 

voortvloeien; 

- Opdrachtgever zijn ondernemingsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt, om welke reden dan ook; 

- Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, dan wel geliquideerd of ontbonden wordt; 

- Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; 

- beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever; 

- Opdrachtgever een aanmerkelijk deel van zijn ondernemingsactiviteiten overdraagt aan derden; 

-  Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld (ook wanneer het een natuurlijke persoon betreft); 

-  Opdrachtgever komt te overlijden (indien het een natuurlijke persoon betreft). 

 

14.2 Indien door overmacht of door omstandigheden welke voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen, de werkzaamheden onevenredig worden 

vertraagd, dan wel wanneer anderszins door onvoorziene omstandigheden door Opdrachtgever van Van Riel in redelijkheid geen (ongewijzigde) 

nakoming van de Overeenkomst meer kan worden verlangd, is Van Riel gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst 

schriftelijk te beëindigen c.q. te ontbinden. 

 

 


