Algemene Voorwaarden Bos Kraan Verhuur B.V.
gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Hilversum 17.02.2020
Bij deze de Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap
Bos Kraan Verhuur BV, gevestigd en kantoorhoudend te Weesp,
Nijverheidslaan 20a, 1382 LJ, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Hilversum onder nummer 32044952, hierna te
noemen BKV. Tel. 0294.414970 – mail: info@bos-kraanverhuur.nl
Deze onderhavige algemene voorwaarden complete set
voorwaarden bestaande uit 9 pagina’s.

1. Algemene Bepalingen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden van BKV, waarbij BKV zich
verplicht tegen over de opdrachtgever tot het vervoeren, of doen
vervoeren, het bestellen en/of distribueren van goederen/
objecten, het verlenen van bemiddeling, het opslaan van
goederen/objecten, het verhuren van roerende en onroerende
zaken dan wel het verrichten van bedrijfsverhuizingen,
machineverplaatsing, hijs- en hefwerkzaamheden, horizontaal en
verticaal transport dan wel tot welk andersoortige prestatie ook,
tenzij van te voren nadrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon die met BKV een overeenkomst
sluit.
1.3 Nadere Afspraken
Afspraken in enig door beide partijen schriftelijk voor akkoord
ondertekend stuk, waaruit de uitdrukkelijke bedoeling van partijen
spreekt om af te wijken van de bepalingen van de overeenkomst,
van deze Algemene Voorwaarden BKV dan wel van de Specifieke
Branchevoorwaarden.

1.7 Opslag /Bewaarneming
De overeenkomst waarbij BKV zich verbindt om goederen en
objecten van aangeboden door de opdrachtgever gedurende een
overeengekomen tijd in bewaring te nemen en opgeslagen te
houden.
1.8 Specifieke Branchevoorwaarden
De Specifieke Branchevoorwaarden waar naar wordt verwezen in
deze algemene voorwaarden die (mede)van toepassing zijn op de
overeenkomst. Betreft de algemene voorwaarden AVC-CMR-VTTAVET.
2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden BKV en van de
specifieke branchevoorwaarden
2.1 Deze algemenen voorwaarden BKV zijn van toepassing op alle
offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten en overeenkomsten die
worden aangegaan/ afgegeven door BKV al dan niet middels onderaanneming. Uitvoering van werkzaamheden op regie basis en/of op
basis van aangenomen werk. Op
- Verticaal Transport en Verhuur van materieel en/of personeel
- Opslag/bewaarneming
- Transport nationaal
- Transport internationaal
- Exceptioneel transport
- Huur van het machines en/of materiaal door huurder
2.2 De te hanteren Specifieke Branchevoorwaarden
Op alle overeenkomsten tussen BKV en opdrachtgever betreffende
Verticaal Transport en Verhuur van materieel en/of personeel zijn
de BKV voorwaarden van toepassing de ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst geldende en alsdan meest recente versie van de
algemene voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport
(hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden VVT), behoudens
indien en voor zover daarvan hierna wordt afgeweken.

2.3 Op alle overeenkomsten tussen BKV en opdrachtgever
1.4 Voorrangsregeling
betreffende nationaal transport van objecten/goederen zijn de BKV
De regel die bepaalt welke afspraak c.q. overeenkomst boven welke voorwaarden van toepassing de ten tijde van het sluiten van de
gaat.
overeenkomst geldende en alsdan meest recente versie van de
Algemene Vervoer Condities van de Stichting Vervoer Adres
1.5 Persoonsgegevens
(hierna te noemen: de AVC ), behoudens indien en voor zover
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare daarvan hierna wordt afgeweken met een schriftelijk bevestigde
natuurlijke persoon.
overeenkomst.
1.6 Verticaal transport en verhuur van materieel en/of personeel
De overeenkomst waarbij BKV aan de opdrachtgever kranen en
andere hijsgereedschappen, in de ruimste zin des woords, ter
beschikking stelt, met of zonder machinist/bedieningspersoneel,
en/of personeel ter beschikking stelt dat gespecialiseerd en
gecertificeerd is in de bediening kranen of hijsgereedschappen.
Uitvoering op regie basis, dwz op aanwijzingen van een deskundig,
bevoegd en gecertificeerd persoon aangesteld door de
opdrachtgever. Van Verticaal Transport en Verhuur van materieel
en/of personeel is ook sprake indien BKV onder eigen
verantwoordelijkheid en met gebruikmaking van specialistische
kennis en ervaring, omschreven werkzaamheden verricht waarbij
BKV gebruik maakt van de kranen en andere hijs- en
transportmiddelen en/of haar eigen personeel en/of personeel dat
onder haar leiding werkzaamheden verricht. Uitvoering
aangenomen werk.

2.4 Op alle overeenkomsten tussen BKV en opdrachtgever
betreffende internationale transport van goederen/objecten zijn
de BKV voorwaarden van toepassing de ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst geldende en alsdan meest recente versie van
‘Convention relative au Contrat de Transport (hierna te noemen:
CMR), behoudens indien en voor zover daarvan hierna wordt
afgeweken met een schriftelijk bevestigde overeenkomst.
2.5 Op alle overeenkomsten tussen BKV en opdrachtgever
betreffende exceptioneel transport zijn de BKV voorwaarden van
toepassing de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
geldende en alsdan meest recente versie van de algemene
voorwaarden voor Exceptioneel Vervoer (hierna te noemen: AVET)
behoudens indien en voor zover daarvan hierna wordt afgeweken
met een schriftelijk bevestigde overeenkomst.
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2.6 Op alle overeenkomsten tussen BKV en opdrachtgever
betreffende goederen/objecten in opslag en/of bewaarneming zijn
de BKV voorwaarden van toepassing de ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst geldende en alsdan meest recente algemene
opslag voorwaarden, versie van de van de Stichting Vervoer Adres,
behoudens indien en voor zover daarvan hierna wordt afgeweken.

2.11 Vindbaarheid van deze Algemene Voorwaarden BKV en de
Specifieke Branchevoorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden BKV
en de Specifieke Branchevoorwaarden waarnaar wordt verwezen
zijn te raadplegen op de website www.bos-kraanverhuur.nl,
www.bos-machineverplaatsing, Vereniging Verticaal Transport
www.verticaaltransport.nl en Stichting Vervoersadres www.sva.nl

2.7 De Voorrangsregeling luidt als volgt:
a. Wanneer Nadere Afspraken gelden, zullen deze op onderwerpen
of gedeelten waar ze strijdig zijn met de overeenkomst, deze
Algemene Voorwaarden BKV of Specifieke Branchevoorwaarden,
gelden boven de drie laatstgenoemde regelingen.
b. Bepalingen in de overeenkomst zullen op onderwerpen of
gedeelten waar ze strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden
BKV of Specifieke Branchevoorwaarden, gelden boven de twee
laatstgenoemde regelingen.
c. Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden BKV zullen op
onderwerpen of gedeelten waar ze strijdig zijn met de Specifieke
Branchevoorwaarden gelden boven laatstgenoemde regeling. En
daar waar de in de Specifieke Branchevoorwaarden behandelde
onderwerpen of gedeelten daarvan niet strijdig zijn met
onderwerpen die ook al in Nadere Afspraken, in de Overeenkomst
of in deze Algemene Voorwaarden BKV zijn behandeld, geldt de
regeling in de Specifieke Branchevoorwaarden steeds als aanvulling
op alle eerder genoemde regelingen.
d. Bepalingen in deze Specifieke Branchevoorwaarden VTT zullen
op onderwerpen of gedeelten waar ze strijdig zijn met de Specifieke
Branchevoorwaarden AVC/SVA/AVET/CMR gelden boven
laatstgenoemde regeling. En daar waar de in de Specifieke
Branchevoorwaarden VTT behandelde onderwerpen of gedeelten
daarvan niet strijdig zijn met onderwerpen die ook al in Nadere
Afspraken, in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden
BKV zijn behandeld, geldt de regeling in de Specifieke
Branchevoorwaarden AVC/SVA/AVET/CMR steeds als aanvulling op
alle eerder genoemde regelingen.
Samengevat gelden eerst de: 1.nadere afspraken
2.de overeenkomst 3.deze algemene voorwaarden BKV
4.Specieke voorwaarden VTT 5. Specifieke voorwaarden
AVC/SVA/AVET/CMR

3. Totstandkoming van overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten en prijsopgaven van
BKV zijn geheel vrijblijvend met in achtneming van de genoemde
geldigheidstermijn. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de
eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen,
berekeningen etc. Voor onjuistheden in de door de opdrachtgever
aangeleverde gegevens, tekeningen, berekeningen etc., dan wel de
gevolgen daarvan is BKV niet aansprakelijk. Aanbiedingen en
offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.8 Samenloop
In het geval van samenloop zijn op iedere afzonderlijke
deelprestatie telkens van toepassing de bepalingen van het
desbetreffende hoofdstuk van deze Algemene Voorwaarden BKV.
Indien en voor zover bij de overgang van de ene dienst naar de
andere dienst niet redelijkerwijs kan worden bepaald welke
voorwaarden in die fase van de dienstverlening van toepassing zijn,
geldt dat de Algemene Voorwaarden BKV van toepassing zijn.
Indien de Algemene Voorwaarde BKV om welke reden ook geen
werking hebben, gelden de bepalingen van 2.7 van deze Algemene
Voorwaarden BKV.
2.9 Battle of forms
Tussen BKV en opdrachtgever, wordt de toepasselijkheid van door
opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden of
inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk ten allertijden uitgesloten en
verworpen.
2.10 Van deze Algemene Voorwaarden BKV en in 2.9 kan slechts
schriftelijke door de directie BKV en de verantwoordelijk
aangestelde persoon van de opdrachtgever met een getekende
overeenkomst worden afgeweken. Indien in zo`n geval op een of
meer punten van deze Algemene Voorwaarden BKV wordt
afgeweken, blijven de overige bepalingen daar onverkort van
kracht.

3.2. Overeenkomsten komen tot stand zodra BKV een door de
opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard en/of door
uitvoering van de werkzaamheden. Eventuele
wijzingen/aanvullingen op een gegeven overeenkomst, en
acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te vinden dan wel te
worden bevestigd.
3.3 Indien een door BKV aan opdrachtgever gezonden schriftelijke
opdracht(bevestiging) niet of niet ondertekend binnen 3 dagen na
verzending aan BKV wordt geretourneerd, mag BKV er van uitgaan
dat de opdrachtgever stilzwijgend is akkoord gegaan met de
inhoud van de bedoelde opdracht(bevestiging), tenzij
opdrachtgever binnen de genoemde termijn schriftelijk heeft laten
weten daarmee niet akkoord te gaan.
3.4 Bij offerte en advies werkzaamheden wordt uitgegaan van
gegevens zoals die door de opdrachtgever en door derden die met
betrokken zijn, worden vertrekt. De opdrachtgever staat in voor de
juistheid van deze gegevens en de kwaliteit van de bij uitvoering te
gebruiken materialen en materieel.
3.5 Tenzij nadrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd is de te
hijsen, te liften, te heffen last, de te in opslag/bewaring en de te
transporteren goederen/objecten niet verzekerd. De
opdrachtgever dient hiervoor zelf een verzekering af te sluiten.
3.6 BKV zal de werkzaamheden uitvoeren op basis van regie door
de opdrachtgever tenzij anders schriftelijk is vastgelegd in de
opdrachtbevestiging.
3.7 Bij uitvoering op regie basis gaat BKV er van uit dat de
opdrachtgever zorg draagt voor de aanstellen van een
gecertificeerd, bevoegd en deskundig persoon die de last aanslaat
en die aanwijzingen geef aan de machinist van BKV.
3.8 Bij uitvoerig van de werkzaamheden dient de opdrachtgever
zorg dragen dat op de dag dat de werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd niets op of bij de werklocatie en de transportroute
ernaar toe is gewijzigd dan vooraf bekend is en waarop afspraken
en/of offertes zijn gebaseerd. Indien de omstandigheden op de
werklocatie zijn gewijzigd dient de opdrachtgever 24 uur voor
uitvoering van de opdracht BKV hiervan in kennis te stellen om BKV
de gelegenheid te geven de locatie te schouwen en eventueel nodig
inzet van machines en werkmateriaal te wijzigen om de
werkzaamheden veilig en verantwoord te laten uitvoeren. BKV zal
de opdrachtgever wijzen op eventueel daarbij de financiële
consequenties. De overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt
als meer- en/of minderwerk verrekend.
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3.9 Bij uitvoering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever
ervoor zorg te dragen dat de werklocatie bereikbaar, berijdbaar en
geschikt is voor de inzet en opstelling van zware
transportmiddelen. Bij gebruik van en opstellen op de aangestelde
en afgesproken locaties gaan we er van uit dat deze de wieldruk en
gronddruk van het in te zetten materiaal zoals kranen, verreikers,
hoogwerkers, heftrucks e.d. kan weerstaan. Gronddruk/asdruk
verminderende en vloer beschermende materialen zoals rijplaten
zijn niet inbegrepen. Deze kunnen op aanvraag tegen het geldende
tarief worden gehuurd en worden aangeleverd. De opdrachtgever
zal vooraf de transportroute en opstellocatie te hebben
gecontroleerd op putten en kelders en ondergrondse
parkeergarages.
3.10 Indien machine en werkmaterialen voor uitvoering op de
werklocatie worden gestald na werktijden dient de opdrachtgever
hiervoor deugdelijk afzetting te regelen met cameratoezicht (
bouwtoezicht) tegen vandalisme en diefstal.
3.11 Voor schade ontstaan aan straatwerk, bestrating,
wegverharding, openbare kunstwerken, straatmeubilair en
ondergrondse leiding, putten, kelders, ondergrondse
parkeergarages en ondergrondse schade die niet zichtbaar is kan
door BKV geen verantwoording worden genomen. De
opdrachtgever dient hiervoor voorzorgsmaatregelen te treffen voor
het aanvoeren en opstellen van zware transportmiddelen.

3.18 De opdrachtgeer dient zelf zorg te dragen voor TRA (Taak
Risico Analyse document) en PBM’s (Persoonlijke Beschermings
Middelen) voor personen in het werkgebied die bijkomende
werkzaamheden uitvoeren die betrekking hebben op het werk. BKV
kan hiervoor geen verantwoording nemen.
3.19 Bij uitvoerig van de werkzaamheden dient de opdrachtgever
zorg dragen dat het werkgebied, opstellocatie en draaibereik niet
betreedbaar en toegankelijk is voor voertuigen en personen die niet
met de opdracht zijn belast. De opdrachtgever zorgt dat het
werkgebied deugdelijk wordt en blijft afgezet. BKV zal bij uitvoering
de opstellocatie markeringslint aanbrengen. Afzethekken,
markeringsborden, pionnen, bebording e.d. kunnen op aanvraag
tegen de geldende tarieven bij BKV worden ingehuurd.
3.20 Constructies die op de werklocaties aanwezig zijn en/of zijn
aangebracht voor het hijsen van de lasten dienen in
overeenstemming en gekeurd te zijn volgens de geldende eisen en
normen. Bij aanwezige en te gebruiken hijsogen en/of hijsstroppen
van de last dienen gekeurd en geschikt te zijn om de last te kunnen
hijsen.

3.21 De te transporteren, te hijsen en in opslag te nemen
goederen/object dienen geborgd en transport klaar te worden
aangeboden volgens het bij het object horende instructie boek. Van
uitgaande dat de betreffende goederen/objecten degelijk zijn
vervaardigd, stabiliteit is aangebracht en losse delen zijn
3.12 Opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om verwijderd of zijn vastgezet. Goederen/objecten dienen vrij te zijn
overlast voor de omgeving, schade aan objecten en aan het milieu van schadelijke stoffen en vloeistoffen zodat deze niet kunnen
te voorkomen.
wegvloeien en/of te kunnen lekken en deze geen gevaarlijke
situaties kunnen veroorzaken en/of schade kunnen toebrengen aan
3.13 BKV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
mens en milieu.
trillingen, geluid en /of verzakkingen als gevolg van door
opdrachtgever verrichte werkzaam heden.
3.22 De opdrachtgever, of diens aangestelde verantwoordelijke, zal
ten allen tijde niet meer (laten) laden dan het wettelijk toegestane
3.14 Bij uitvoerig van de werkzaamheden dient de opdrachtgever
maximum ladinggewicht van het betreffende voertuig en de
zorg dragen dat opgesteld kan worden nabij de werklocatie. Het
normaal wettelijke toegestane afmetingen. De opdrachtgever dient
werkgebied, de transportroute, de opstellocatie en draaibereik vrij te controleren dat de opgegeven gewicht(en) in overeenstemming
zijn om de voertuigen en objecten. Dat er geen voertuigen en/of
zijn met het daadwerkelijke gewicht van de objecten die gehesen
andere objecten worden/ staan gestald waardoor uitvoering wordt en/of vervoerd worden. De opdrachtgever vrijwaart BKV van de
belemmerd of gehinderd.
gevolgen en of schade van en/of ontstaan door over belading en/of
schade indien dit veroorzaakt is door of gevolg van de handelswijze
3.15 Bij transport naar plaats van bestemming en levering reizen
van de opdrachtgever.
de goederen voor risico van opdrachtgever. Is de plaats van
bestemming niet goed te bereiken of te rijden dan komen
3.23 Op werkzaamheden verricht in het kader van een
daarmee verband houdende kosten zoals van vertraging, niet
overeenkomst tot vervoer van goederen/objecten dat moet plaats
kunnen uitvoeren van opdracht etc voor rekening van
vinden met een ontheffing wegens overschrijding van de normaal
opdrachtgever.
wettelijk toegestane afmeting en en/of gewichten waarvoor
begeleiding is voorgeschreven, zullen van toepassing zijn de
3.16 Bij uitvoerig van de werkzaamheden dient de opdrachtgever
Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Vervoer (AVET)
zorg te dragen dat het werkgebied, inclusief het gebied waar
machines, materiaal en materieel moet worden opgesteld, is
3.24 De opdrachtgever dient er aller tijde vergunning te regelen en
vrijgegeven om de werkzaamheden die BKV gaat uitvoeren efficiënt te verkrijgen voor het opstellen van het materieel op openbare
en veilig uit te kunnen doen. Dat de medewerkers van BKV ( en
wegen. En het verkrijgen van toestemming van
door BKV eventueel ingezette derden) veilig en verantwoord de
eigenaren/beheerder van overheids-, bedrijfs- en particuliere
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Zodat uitvoering van de
gronden en terreinen. Het aanvragen en verkrijgen van eventuele
werkzaamheden geen enkel risico vormt voor mens en milieu.
werkvergunning dient door de opdrachtgever te worden verzorgd.
Eventuele boete en kosten die voortkomen uit het niet verzorgen
3.17 Tijdens uitvoerig van de werkzaamheden dient de
van de vergunningen zullen worden doorberekend. Precario
opdrachtgever zorg dragen dat in het werkgebied geen andere
kosten die door overheidsinstanties worden opgelegd zullen
werkzaamheden worden uitgevoerd en/of personen aanwezig
worden doorbekend.
zullen zijn die niet met de uitvoering zijn belast.
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3.25 Voor zover BKV in het kader van de overeenkomst de
verplichting op zich heeft genomen tot het aanvragen van enige
vergunningen en/of ontheffingen geldt deze verplichting uitsluitend
als inspanningsverplichting en niet als resultaatsverplichting.

5. Prijzen en tarieven
5.1 Prijzen en tarieven worden per opdracht door BKV vastgesteld
en gelden slechts voor de datum van levering exclusief BTW en “afdepot” van BKV tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.26 Bij uitvoering van de opdracht zal de opdrachtgever de
eventuele nodige werkbesprekingen met zijn opdrachtgever
verzorgen. En zorgdragen dat de nodige werkvergunningen op
uitvoerdatum voor aanvang van onze werkzaamheden klaarliggen.
En indien van toepassing, personen en materieel zijn aangemeld bij
de toegangspoort. Het bijwonen van eventuele opgelegde toolboxmeeting en/of kickoff-meeting is niet bij deze offerte opgenomen.

5.2 Genoemde prijzen, tarieven in opgaven, overeenkomsten en
offertes zijn exclusief verzekering van de te transporteren, te
hijsen en in opslag te nemen goederen. Op verzoek van BKV de
verzekering tijdens de werkzaamheden van het object verzorgen.
Opgegeven moet worden soort machine, merk, type, serienummer
en waarde. In verzekeringsneming van de goederen is alleen geldig
indien Bos Kraan Verhuur dit schriftelijk heeft bevestigd.

3.27 De opdrachtgever dient zorg te dragen te werken en
maatregeling te treffen volgens de Arbo-werkinstructie 3.1 van het
Arbo-besluit Arbo-instructie hijsen over personen en gebouwen.
Waaronder het vrij houden en ontruimen van ruimtes van personen
waarover gehesen gaat worden en het blokkeren van toegang tot
deze ruimtes.

5.3 Prijzen en tarieven zijn exclusief van kosten voor vergunningen,
leges, precariokosten, overheidswege opgelegde wijzigingen en/of
heffingen, waaronder bijvoorbeeld BTW, belastingverhogingen,
accijnzen, boetes en bijkomende kosten vanwege
politiebegeleiding, wegafzettingen, verkeersbegeleiders,
vergunning opstellen openbare wegen.

3.28 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats bij
wijziging in de opdracht dan wel de voorwaarden van uitvoering.
Bij aanwijzingen door of vanwege de overheid op grond van
wettelijke voorschriften of beschikkingen. Bij afwijkingen van de
bedragen van de stelposten en/of verrekenbare hoeveelheden en
/of uren. Bij wachttijden, ook door toedoen van derden.

5.4 De door opdrachtgever verschuldigde huurprijs van goederen
en materialen die BKV ter beschikking stelt, wordt berekend vanaf
de dag waarop de goederen volgens overeenkomst en/of na
mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de
opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen, tot en met de
overeengekomen beëindigingdatum c.q de datum waarop de
goederen bij BKV in goede staat zijn terugbezorgd c.q zijn
teruggehaald.

3.29 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aftekenen van
de digitale werkbon na afronding van de werkzaamheden. De
opdrachtgever of diens aangestelde zal na afronding van de
werkzaamheden de digitale werkbon van BKV ondertekenen.
Hierop staan werkuren, transport tijden, ingezette materiaal en
omschrijving van de werkzaamheden. Klachten, schades door
toedoen van BKV, op- en aanmerkingen moeten worden
bijgeschreven op deze werkbon. De opdrachtgever of diens
aangestelde kan bij de ondertekening dit toevoegen op de
werkbon. Indien de opdrachtgever of diens aangestelde de
verantwoordelijkheid niet hebben genomen om de bon af te
tekenen gaat BKV er vanuit gaan dat de opdracht is afgerond en zal
de eindtijd door de uitvoerenden van BKV worden ingevuld. BKV is
niet verantwoordelijk voor het mogelijk verkeert positioneren van
het geplaatste equipement/object en voor schade en/of klachten
die hieruit voortvloeien.
3.30 Verpakking die bij het uitpakken en/of ontkratten van te
plaatsen objecten en goederen overblijft zijn voor verantwoording
van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient hiervoor op locatie
een geschikte vuilcontainer of voorziening te treffen. Indien BKV
deze verpakkingsresten niet kan achterlaten op de werkplek zal BKV
hiervoor kosten in rekening brengen
4 Inschakeling derden
4.1 BKV is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik te maken van derden (onderaannemers/hulppersonen).
Voor zover die derden werkzaamheden binnen het kader van de
overeenkomst verrichten staat BKV voor deze derden in op
dezelfde wijze als voor haar eigen ondergeschikten, met
inachtneming evenwel van dezelfde beperkingen als in deze
Algemene Voorwaarden BKV opgenomen.
4.2 BKV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden
als bedoeld in artikel 4.1, indien deze derden werkzaamheden c.q.
activiteiten verrichten buiten het genoemde in de overeenkomst.

5.5 In de prijzen en tarieven van BKV zijn slechts begrepen de
overeenkomst met name aangeduide bestanddelen. Door BKV
gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar worden
hersteld.
5.6 Vorstverletdagen, vakantiedagen tellen volledig mee bij de
vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs,
tenzij anders schriftelijk is vastgelegd en bevestigd door BKV.
6. Beëindiging overeenkomst
6.1. BKV behoudt na beëindiging van de overeenkomst om welke
reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst
voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder
het recht op vergoeding van schade aan goederen c.q vermissing
daarvan.
6.2 Elke overeenkomst door BKV met de opdrachtgever gesloten
onder de ontbindende voorwaarde dat de opdrachtgever in
voldoende mate solvabel blijkt te zijn. BKV kan indien gewenst de
opdrachtgever verzoeken deugdelijke zekerheid voor de nakoming
van zijn verplichting te stellen. Bij het veranderen en/of wijzigen
van de rechtsvorm van de opdrachtgever houdt BKV het recht de
overeenkomst te ontbinden zonder dat daartoe de tussenkomst
van de rechter zal zijn vereist.
6.3 BKV heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
op te schorten dan wel te beëindigen indien:
A het personeel van BKV dan wel hulppersonen welke de uitvoering
van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben
gekregen, (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de
gezondheid schadelijke stoffen.
B bij de uitvoering van de opdracht de weersomstandigheden, met
name windsnelheid, van dien aard zijn dat voortzetten van de
werkzaamheden niet verantwoord is.
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C indien naar de redelijke mening van BKV een belangrijke
negatieve wijziging is opgetreden in verband en verstandhouding
met de opdrachtgever.
6.4 Indien door overmacht of door omstandigheden die voor
rekening en risico van opdrachtgever komen de werkzaamheden
worden vertraagd, dan wel wanneer door onvoorziene
omstandigheden van BKV in redelijkheid geen (ongewijzigde)
nakoming van de overeenkomst meer kan worden gevergd, is BKV
gerechtigd de overeenkomst eenzijdig zonder rechterlijke
tussenkomst schriftelijk te beëindigen c.q. te ontbinden.
7. Annuleringsregelingen
7.1 Bij annulering of verschuiving van de werkzaamheden door de
opdrachtgever, gelden de navolgende annuleringsregelingen:
A. Annuleringsregeling industriële verhuizingen, machine
verplaatsing en transport: Werkzaamheden volgens regie, opgaaf
en offerte. Bij annuleringen en/of verschuivingen van de planning
van de werkzaamheden door de opdrachtgever gelden de volgende
voorwaarden. Annuleringen en/of verschuivingen dienen
doorgegeven te worden op werkdagen vóór 17.00 uur. Hierbij
wordt de overeengekomen prijs in rekening gebracht conform de
volgende staffel:
1 werkdag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum : 75%
Twee werkdagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum : 50%
Bij werkzaamheden met de inzet tot 90 ton’s kraan, drie werkdagen
voorafgaand aan de uitvoeringsdatum : kosteloos.
Eventuele door ons gemaakte of aan derden betaalde kosten (zoals
kosten voor afzettingen, vergunningen en/of ontheffingen,
huurkosten van hulpmateriaal, verkeersregelaars, torenkranen en
kranen met de capaciteit meer dan 90 ton en materieel etc.)
worden wel doorberekend.
B. Annuleringsregeling kraanverhuur met een capaciteit tot 90 ton:
Indien de kraan op de werkdag voorafgaand aan de
uitvoeringsdatum uiterlijk om 12.00 uur door de opdrachtgever bij
ons bedrijf wordt afbesteld, berekenen wij geen kosten van de
kraan door. Eventuele door ons gemaakte of aan derden betaalde
kosten (zoals kosten voor afzettingen, vergunningen en/of
ontheffingen, huurkosten van hulpmateriaal, verkeersregelaars,
torenkranen en kranen met de capaciteit meer dan 90 ton en
materieel etc.) worden wel doorberekend.
Indien de kraan op de werkdag voorafgaand aan de
uitvoeringsdatum na 12.00 uur, doch vóór 17.00 uur door de
opdrachtgever wordt afbesteld, brengen wij 50% van de huurprijs
in rekening plus alle andere hierboven genoemde bijkomende
kosten. Indien de kraan op de werkdag voorafgaande aan de
uitvoeringsdatum na 17.00 uur of op de uitvoeringsdatum zelf
wordt afbesteld, brengen wij 100% van de huurprijs in rekening
plus alle andere bijkomende kosten.
C. Annuleringsregeling ter beschikking gesteld materieel zonder
bediening: Met uitzondering van een overeenkomst met een vaste
duur, kan elke partij schriftelijke kennisgeving doen van beëindiging
van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van
ten minste 1 werkdag. De schriftelijke kennisgeving kan geschieden
per e-mail met bewijs van ontvangst. Bij annulering van de
overeenkomst, korter dan 1 (één) werkdag vooraanvang, is de
huurder een annulering fee verschuldigd ter hoogte van 75% van
het overeengekomen huurbedrag, plus eventueel aanvullende
gemaakte kosten.
7.2 Indien de materieel reeds op het werk is aangekomen, brengen
we de volledige huurprijs in rekening plus alle andere bijkomende
kosten. Als huurprijs geldt in geval van aangenomen werk de
aanneemsom, bij regiewerk het geldende minimum huur-tarief van
de kraan en van verhuur van materieel zonder machinist het
huurbedrag.

7.3 De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing wanneer er
vanwege de weersomstandigheden niet gehesen kan worden.
Indien de werkzaamheden voor een vast bedrag zijn aangenomen
en de opdrachtgever besluit de kraan te laten wachten op betere
weersomstandigheden, dan worden de wachturen tot het moment
dat de werkzaamheden aanvangen op basis van de geldende
tarieven doorberekend als meerwerk bovenop de overeengekomen
aanneemsom.
7.4 De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing wanneer
er door te late levering van de te hijsen goederen er niet gehesen
kan worden. Indien de werkzaamheden voor een vast bedrag zijn
aangenomen en de opdrachtgever besluit de kraan te laten
wachten op levering, dan worden de wachturen tot het moment
dat de werkzaamheden aanvangen op basis van de geldende
tarieven doorberekend als meerwerk bovenop de overeengekomen
aanneemsom.
7.5 Indien opschorting dan wel beëindiging van de overeenkomst
aan de orde is op grond van een niet aan BKV te rekenen oorzaak,
dan is opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te
betalen gedurende de periode van opschorting.
8. Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden BKV
verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de
invloedssfeer van BKV liggen en op grond waarvan redelijkerwijs
van BKV geen uitvoering van de overeenkomst kan worden
verlangd, daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt. In geval
van beëindiging van de overeenkomst door overmacht door BKV,
zal deze, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, van
rechtswege ontbonden zijn.
8.2 Als omstandigheden in lid 8.1 bedoeld worden onder meer,
niet limitatief, verstaan: - calamiteiten; - brand, explosies, molest;
- niet volledige en/of vertraagde levering; - oorlog, oorlogsgevaar,
terrorisme en mobilisatie; - in/uitvoerverboden; (werk)stakingen/(bedrijfs)bezettingen/protesten; - belemmerende
weersomstandigheden; - natuurrampen; - epidemieën en
(kwaadwillige) besmetting; - verkeersbelemmeringen en
verkeersstagnatie;
-overheidsbeperkingen (waaronder de weigering of intrekking van
een ontheffing c.q. een vergunning); -ontoegankelijkheid van de
werklocatie;- alle overige zaken/omstandigheden welke buiten de
wil dan wel toedoen van BKV ontstaan.
8.3 Alle redelijke extra kosten veroorzaakt door of in verband met
de overmacht komen ten laste van opdrachtgever.
9. Aansprakelijkheidsbeperking
9.1 Iedere rechtsvordering van aansprakelijkheid kan door de
opdrachtgever of een derde, heeft maximum van de opgaaf van de
gesloten overeenkomst. In het geval BKV derden buiten
overeenkomst wordt aangesproken is de opdrachtgever gehouden
BKV te vrijwaren voor alle financiële gevolgen.
9.2 BKV is niet gehouden tot vergoeding van en niet aansprakelijk
voor de directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook,
waaronder gevolgschade en bedrijfsschade, immateriële schade,
gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en enig ander
financieel nadeel, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen
schade, veroorzaakt door onjuiste adviezen van BKV en schade
veroorzaakt door vertraging,
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9.3 BKV is niet aansprakelijk voor schade tegenover de
opdrachtgever of derden indien het materieel van BKV is opgesteld
voor uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor het opgestelde materieel van BKV en diens
handelingen.
9.4 BKV is niet gehouden tot vergoeding van en niet aansprakelijk
voor de directe of indirecte schade van de te hijsen, te transporteren en opslag/bewaring genomen last, objecten en goederen.

9.15 BKV is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan goederen en
persoonlijk letsel ten aanzien van goederen en personen van de
opdrachtgever/ huurder voor zover deze zijn veroorzaakt dooreen
aantoonbaar defect in het geleverde materiaal dat kan worden
toegeschreven aan BKV en dat reeds aanwezig was voor de levering
van het materiaal aan de huurder, ten gevolge waarvan het
materiaal niet goed werkt, of schade die is veroorzaakt door opzet
of grove nalatigheid van de kant van BKV.

9.16 De opdrachtgever/huurder is volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de inhuur van het genomen materiaal vanaf het
tijdstip van aflevering tot terugkeer van het materiaal in het depot
van BKV. BKV is niet aansprakelijk tegenover
opdrachtgever/huurder, of iemand anders die het gehuurde
materiaal bedient of bestuurt of enige derden, voor door de
9.6 BKV niet aansprakelijk naar de opdrachtgever of derden voor
huurder geleden verlies en/of schade. BKV is nimmer aansprakelijk
schade veroorzaakt door de door BKV gebruikte en/of ter
tegenover de opdrachtgever/ huurder of enige derden voor
beschikking gestelde hulp of vervoersmiddelen.
indirecte of gevolgschade. De opdrachtgever/huurder is tegenover
BKV aansprakelijk voor, en zal BKV schadeloosstellen voor alle
9.7 Indien BKV montage en of demontage werkzaamheden uitvoert schade aan het materiaal, inclusief, zonder beperking, schade die
zijn deze werkzaamheden aanvullende en ondersteunende
voortvloeit uit het oneigenlijk gebruik daarvan, vernieling, diefstal,
dienstverlening waarbij BKV bij schade veroorzaakt en
verduistering, brand en anderszins, en alle vorderingen, inclusief
voortvloeiend hiervan niet aansprakelijk kan worden gehouden
alle daarmee verband houdende kosten, inclusief huurverlies ten
jegens de opdrachtgever.
gevolge van de niet beschikbaarheid zijn van het materiaal.
9.5 BKV is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden
voor schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van
degenen van wie zij zich bij de uitvoerig van de overeenkomst
bedient, in wiens dienst dezen ook staan.

9.9 BKV niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor
schade veroorzaakt door en voortvloeiend uit overbelading van
wettelijk toegestane maximum ladinggewicht van het betreffende
voertuig en de normaal wettelijke toegestane afmetingen.

9.17. In geval van verduistering, diefstal of enig ander verlies van
het gehuurde materiaal of indien het gehuurde materiaal
onherstelbaar is beschadigd, is de huurder ervoor aansprakelijk BKV
een schadevergoeding te betalen, welke gelijk is aan de huidige (of
vervangings-)prijs van dit beschadigde materiaal plus
9.10 BKV niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor vervangingskosten, of indien het beschadigde materiaal niet langer
schade ontstaan bij uitvoering van de opdracht en /of
actueel is, de huidige (of vervangings-) prijs van vergelijkbaar
werkzaamheden aan straatwerk, bestrating, wegverharding,
materiaal plus vervangingskosten.
openbare kunstwerken, straatmeubilair, putten, kelders,
ondergrondse parkeergarages en ondergrondse leiding en
9.18 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde
ondergrondse schade die niet zichtbaar is.
goederen onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te
verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze
9.11 Bij nalatigheid van de opdrachtgever de transportroute en
af te staan. Het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder
opstellocatie te controleren en/of bij het niet doorgeven van de
toestemming van BKV de goederen van plaats of het werk,
beperkte asdruk is de opdrachtgever aansprakelijk en zal de schade waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere
die hieruit voorkomt aan het materieel van BKV, aan wegdek, de
plaatsen en/of werken op te stellen. Tevens is het niet toegestaan
aan constructies e.d. worden verhaald op de opdrachtgever.
constructies van materieel en/of (opbouw) hijsvoorzieningen te
wijzigen zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen
9.12 BKV is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden
van BKV. Voor eventuele schade uit het zonder schriftelijke wijzigen
voor vertraging en of schade veroorzaakt door en voorvloeiend uit van constructies van materieel en/of (opbouw) hijsvoorzieningen
nalatigheid van de opdrachtgever bij het verkregen en in orde
aan de last en materieel en gevolg schade is BKV niet aansprakelijk.
brengen van vergunningen en of andere toestemmingen en andere Kosten worden verhaald op de opdrachtgever/huurder.
eisen die de opdrachtgever had moeten verkrijgen om de
werkzaamheden van BKV te kunnen laten uitvoeren.
9.19 De opdrachtgever/huurder verplicht zich als een
goedhuisvader voor de gehuurde goederen zorg te dragen. De
9.13 BKV niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor machine en/of te huren goederen te laten bedienen door een door
schade veroorzaakt door en voorvloeiend uit nalatigheid van de
de opdrachtgever aangesteld, bevoegd, gecertificeerd en
opdrachtgever documentatie aan te leveren die bij de uitvoering
deskundig persoon. Gedurende de huurperiode is de
van de werkzaamheden van belang zijn. Tevens is BKV niet
opdrachtgever/huurder verplicht alle geldende
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en voorvloeiend uit
veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de
onvolledige, niet nauwkeurige en onjuiste documentatie en of
overheid in acht te nemen. Opdrachtgever/huurder vrijwaart BKV
andere verschafte informatie vertrekt door de opdrachtgever.
voor alle schade voortvloeiende uit het niet door
opdrachtgever/huurder in acht nemen van deze voorschriften.
9.14 BKV niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor
schade veroorzaakt door en voorvloeiend uit het niet juist aan9.20 Bij schade aan de ter beschikking gestelde goederen dient de
leveren van de te transporteren, te hijsen en in opslag te nemen
opdrachtgever/huurder direct dit te melden bij BKV om BKV de
goederen/object. Betreft onder meer juiste borging en zekering
gelegenheid te geven de situatie te schouwen en op te nemen. De
volgens het bij het object horende instructie boek. En het vrij zijn
schade en situatie dient door de opdrachtgever met foto’s,
schadelijke stoffen en vloeistoffen zodat deze niet kunnen wegsituatietekening en toelichting te worden ingediend op
vloeien en/of te kunnen lekken en geen gevaarlijke situaties kunnen info@bos-kraanverhuur.nl.
veroorzaken en/of schade kunnen toebrengen aan mens en milieu.
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9.21 De opdrachtgever/huurder is verplicht de gehuurde goederen
tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake van alle schade,
risico, vermissing en diefstal. En een WA dekking te verzorgen.
9.22 De opdrachtgever / huurder is verplicht bij iedere
retourzending van de goederen aan BKV om welke reden dan ook,
BKV tenminste één werkdag van tevoren daarvan te verwittigen,
ten zij anders schriftelijk is overeengekomen.
9.23 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het eind van
de huurtermijn door BKV zal worden afgehaald, zal
opdrachtgever/huurder de goederen na voorafgaande mededeling
transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet
nakomen van deze verplichting kunnen door BKV in rekening
worden gebracht.
9.24 Nadat BKV het gehuurde op het depot heeft terugontvangen,
houdt BKV het recht om binnen een redelijk termijn bij
opdrachtgever/huurder te reclameren, dat het gehuurde niet in
goede staat terug ontvangen is. De opdrachtgever/huurder is
aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.

De BKV regeling van afkoop van aansprakelijkheid, schade en
afstand van verhaal zijn onderworpen aan de voorwaarden zoals
uiteengezet in art. 11 Indien de huurder voor aanvang van de
overeenkomst afdoende bewijs van verzekering voor eigen
rekening aan BKV kan overleggen, welke verzekering schade aan
het materiaal voldoende dekt vanaf de levering van het materiaal
tot en met de dag retour materiaal op depot, is de huurder
vrijgesteld van deelname aan de BKV regeling van afkoop
aansprakelijkheid zoals uiteengezet in art. 11.
10.6 Kosten van brandstof, verzekering, transport en
beredderingskosten in verband met eventuele schade en/of
reparatie van het gehuurde komen voor rekening van
opdrachtgever. De kosten van stilstand of vervanging van het
gehuurde o.a in verband met reparatie of schade komen eveneens
voor rekening opdrachtgever.
10.7 Schade aan derden ten gevolge van de wettelijke
aansprakelijkheid met inbegrip van WAM risico is verzekerd tot
max. € 2,500.000,00 per gebeurtenis.

10.8 De wettelijke aansprakelijkheid van BKV voor het verhuur van
9.25 Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot materialen en machines is beperkt tot € 1,000.000 gebeurtenis,
schade vergoeding bij BKV legt en behoudens die gevallen waarin
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van BKV .
10.9 Goederen aansprakelijkheid volgens Physical Distribution
10. Verzekeringen en schade
verzekering ten gevolge van de wettelijke aansprakelijkheid risico is
10.1 Standaard geldt dat het te hijsen en/of te verplaatsen en de te verzekerd tot maximaal € 1,250.000,00 per gebeurtenis.
transporteren goederen/objecten bij de uitvoerder van de
werkzaamheden niet zijn verzekerd. Echter kunnen hiervoor wij wel 10.10 Voor materiaal dat wordt aangeduid als gemotoriseerd
zorg dragen. Graag zijn we bereid op verzoek te informeren over en voertuig, heeft BKV een verzekering voor wettelijke
de verzekering en poliskosten.
aansprakelijkheid motorrijtuigen afgesloten in overeenstemming
met de EU-richtlijn motorrijtuigenverzekering en/of enige
10.2 De door BKV in opslag te nemen / genomen
vergelijkbare lokale wetgeving. BKV en verzekeraar van Verhuurder
goederen/objecten zijn niet verzekerd. Echter kunnen hiervoor wij behouden zich alle rechten voor om vergoede schade aan derden
wel zorg dragen. Graag zijn we bereid u hierover en de poliskosten die echter niet onder de
te informeren.
verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen valt,
van de huurder te vorderen, bijvoorbeeld, zonder beperking,
indien:
10.3 De opdrachtgever en/of huurder zal voor eigen rekening een
• De bestuurder onder invloed van alcohol of drugs was op het
verzekering afsluiten voor het gehuurde materiaal die de
moment van het verkeersongeval.
aansprakelijkheid tegenover derden dekt voor gebeurtenissen die
niet zijn beschreven in artikel 9.16. Huurder zal voor eigen rekening • De bestuurder niet toegestaan was om te rijden volgens enige
te allen tijde het materiaal, voor zover dat niet wordt aangeduid als bevoegde instantie.
gemotoriseerde voertuigen, naar behoren verzekerd houden in
11. BKV Schade Regeling huur materialen en machines
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, inclusief voor
11.1. De huurder kan, met inachtneming van art. 10.5, zijn
enige aansprakelijkheden en/of risico’s die worden veroorzaakt
door en/of in verband staan met het gebruik van het materiaal, en aansprakelijkheid voor schade aan het materiaal (gedeeltelijk)
afkopen tegen een vooraf overeengekomen toeslag, waarna BKV
zulks vanaf de levering van het materiaal en tot en met het retour
afstand doet van het verhaalsrecht (om de schade van de huurder
van het materiaal op depot.
te vorderen).
10.4 Opdrachtgever en/of huurder dient gedurende looptijd van de
11.2. De BKV Schade Regeling wordt door de huurder en BKV
overeenkomst verzekeringen te sluiten en aan te houden die
aangegaan voor een periode van de overeenkomst
adequate dekking geven ter zake van materieel verlies en
zaakschade, alsmede dood en/of letsel als gevolg van bediening van
11.3. Op de BKV Schade Regeling is een toeslag boven het
door opdrachtgever gehuurd materieel door of onder
huurbedrag (exclusief btw) van toepassing. BKV kan de
verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
toeslageenzijdig verhogen of de BKV Schade Regeling eenzijdig
10.5 Aansprakelijkheid voor schade aan materiaal. De huurder kan stopzetten in geval excessief of onrechtmatig claimgedrag door de
huurder.
zijn aansprakelijkheid voor schade aan het materiaal gedeeltelijk
afkopen tegen een toeslag, waarop BKV afstand doet van het
11.4. De BKV Schade Regeling is onderworpen aan een eigen risico.
verhaalsrecht om de schade van huurder te vorderen met
Het gedeelte van de schade dat voor rekening van de huurder blijft,
uitzondering van het overeengekomen eigen risico.
is uiteengezet in art. 11.8.
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11.5. De BKV Schade Regeling is alleen van toepassing:
11.5.1. in geval van schade of vernieling van materiaal die
onopzettelijk, onverwacht en onvoorspelbaar is en zich voordeed
tijdens normaal gebruik, d.w.z. voor het beoogde doel en in
overeenstemming met alle gebruiks- en veiligheidsinstructies.
11.5.2. indien de huurder alle redelijke inspanningen heeft geleverd
en voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om diefstal of vernieling
van het materiaal te voorkomen, inclusief, zonder beperking, het
opslaan van het materiaal op een vergrendelde plaats, buiten het
zicht of onder (camera)toezicht, ed.
11.6. Uitgesloten van de dekking zijn:
11.6.1. Schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met
een tekortkoming in het naleven van de gebruiks- en
veiligheidsinstructies zoals aangegeven in artikel 9.19 van de
Algemene Voorwaarden BKV.
11.6.2. Schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met
nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de huurder of die
toerekenbaar is aan de huurder.
11.6.3. Schade veroorzaakt door langdurig gebruik van het
materiaal in een omgeving waar verwacht kan worden dat schade
ontstaat aan het materiaal.
11.6.4. Verlies of schade van/aan banden.
11.7. Indien de BKV Schade Regeling wordt toegepast doet BKV
uitsluitend (gedeeltelijk) afstand van het recht van verhaal om een
schadevergoeding van de huurder te vorderen indien is voldaan aan
alle volgende voorwaarden:
11.7.1. De schade volgens de dekkingsvoorwaarden zoals
uiteengezet in art. 11.5.
11.7.2. Geen van de uitsluitingen zoals uiteengezet in art. 12 zijn
van toepassing.
11.7.3 De huurder heeft op het moment waarop de schade zich
voordoet alle aan BKV verschuldigde bedragen betaald, inclusief het
huurbedrag, BTW, eventuele rente vanwege te late betaling.
11.7.4. De huurder heeft de schade gemeld in overeenstemming
met art.9.20
11.7.5. De huurder heeft het materiaal teruggegeven in
overeenstemming met art. 12 van de Algemene Voorwaarden BKV.
11.7.6. De schade is gedekt onder de verzekeringspolis van BKV.
Indien de verzekeraar van BKV, BKV niet vergoedt voor de schade
aan het materiaal en indien deze schade is veroorzaakt door
nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de huurder, is de huurder
zonder beperking aansprakelijk om de schade aan BKV te
vergoeden.
11.8. De BKV Schade Regeling is onderworpen aan een eigen risico
van €2500,00 (tweeduizend vijfhonderd euro) per schade, dan wel
een in de overeenkomst overeengekomen bedrag.
11.9 De afkoop van het eigen risico kan het eigen risico zoals
beschreven in 11.8 tegen een tarief per dag beperken tot een
bedrag van € 500 (vijfhonderd euro) per schade.
12. Retour gehuurde materialen en boete
12.1. Op de dag einde huur, of bij eerdere beëindiging van een
overeenkomst, haalt BKV het materiaal op van de locatie waar het
materiaal is geleverd, en zal de huurder ervoor zorgen dat het
materiaal klaar is voor transport. Indien het materiaal niet tijdig
klaar is voor transport worden de transportkosten doorbelast aan
huurder.

12.2 Behoudens normale slijtage zal het materiaal in dezelfde
conditie zijn als het was bij levering. Indien het materiaal niet in de
staat is zoals in de vorige zin beschreven, zal BKV de huurder direct
daarvan op de hoogte stellen met een schriftelijke kennisgeving van
de kosten die zijn vereist voor de reiniging en/of de reparatie van
het materiaal. De kosten worden door de huurder aan BKV vergoed
binnen 30 dagen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke
kennisgeving.
12.3. Al het materiaal dat om welke reden dan ook niet aan BKV
wordt teruggegeven, of dat onherstelbaar is beschadigd, wordt
door de huurder vergoed tegen de op dat moment vervangingsprijs
van het materiaal van de betreffende fabrikant.
12.4 Zolang het materiaal niet of niet tijdig aan BKV is
teruggegeven om welke reden dan ook, of onherstelbaar is
beschadigd en de huurder de hierin uiteengezette schadevergoeding niet betaalt, blijft BKV het huurbedrag in rekening
brengen, welk huurbedrag verschuldigd is door de huurder.
12.5 Het is de opdrachtgever/ huurder niet toegestaan bij schade
en/of calamiteiten het gehuurde te bergen of te verplaatsen.
Berging van het gehuurde materieel kan uitsluitend uitgevoerd
worden door BKV of door BKV ingehuurde derden. De bergingskosten zullen worden verhaald op de opdrachtgever/huurder.
12.6 BKV is voorts gerechtigd om een volledige schadevergoeding
te vorderen indien de daadwerkelijk geleden schade het bedrag van
de boete overschrijdt.
12.7 Voor elke schending van deze Algemene Voorwaarden BKV of
van een
overeenkomst, inclusief oneigenlijk gebruik door de huurder,
reputatieschade aan BKV, het niet in acht nemen van
veiligheidsinstructies door de huurder, is BKV gerechtigd een direct
opeisbare boete te vorderen van de huurder ten bedrage van
€500,00 voor elke dag dat de schending voortduurt, behoudens een
maximum van €10.000 voor de duur van de schending.
13. Facturering
13.1 Facturering door BKV voor uitvoering van werkzaamheden en
diensten aan de opdrachtgever geschiedt na uitvoering van de
werkzaamheden en/of bij aanvang de huur, tenzij anders
overeengekomen.
14. Betalingen
14.1. Alle betalingen dienen binnen 21 dagen na factuurdatum
zonder recht op opschorting, korting of verrekening, kosteloos op
het kantoor van BKV of door overschrijving op haar bank te
geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is
overeengekomen.
14.2. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in
14.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van
rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de
genoemde periode.
14.3. Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn
betalingsverplichting in gebreke is, is hij gehouden 4.5 % rente te
vergoeden – een gedeelte van de maand als een maand gerekend
- over het totale opeisbare bedrag aan BKV te betalen. Daarboven
komen alle schaden en kosten in verband met te nemen
incassomaatregelen voor rekening van opdrachtgever, zowel
betreffende interne kosten, buitengerechtelijke en/of
gerechtelijke kosten met een minimum van 10 % van het
opeisbare bedrag.
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14.4 BKV is gerechtigd alle verbintenissen, welke BKV dan ook,
jegens opdrachtgever op zich heeft genomen op te schorten indien
en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd,
jegens BKV niet nakomt. Indien de opdrachtgever meer dan 30
dagen in verzuim is, is BKV gerechtigd iedere overeenkomst op te
schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever
aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake,
onverminderd het recht van BKV op volledige schadevergoeding
door de opdrachtgever.
15. Zekerheid
15.1 BKV is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering
van de verstrekte opdracht van opdrachtgever binnen redelijke
termijn genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van
diens verplichtingen.

Opdrachtgever/huurder vrijwaart BKV tegen elke rechtsvordering
van personen van wie Persoonsgegevens zijn verwerkt in het kader
van de Verwerking die door de opdrachtgever/huurder wordt
gehouden of waarvoor hij uit hoofde van de overeenkomst of uit
hoofde van de wet of anderszins verantwoordelijk is, tenzij de
opdrachtgever/huurder aantoont dat de feiten die aan de
aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan BKV toegerekend
moeten worden.
17.4. Indien BKV dit van belang acht voor de uitvoering van de
overeenkomst, zal de opdrachtgever/huurder BKV schriftelijk
informeren over de wijze waarop de opdrachtgever/huurder
uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de AVG.

17.5 Partijen verplichten zich (persoons)gegevens die wordt
gedeeld in het kader van de overeenkomst, offerte, opgaaf ed
15.2 Zolang opdrachtgever naar het oordeel van BKV geen
vertrouwelijk te behandelen, ook als zodanig te behandelen en
passende zekerheid heeft gesteld zoals bedoeld in artikel 11.1 is
uitsluitend te gebruiken voor overeenkomsten met BKV. Het
BKV gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten. In geval
openbaar maken van gegevens is alleen toegestaan aan
BKV haar prestatie(s) opschort is BKV niet gehouden tot
medewerkers en leveranciers indien en voor zover noodzakelijk
vergoeding van enige schade, rente en/of enige overige kosten.
voor de uitvoering van de overeenkomst. Op verzoek zullen
partijen de gegevens meteen aan elkaar retourneren, zonder een
16. Reclames
kopie achter te houden. In het geval dat een partij bij deze
16.1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van de
overeenkomst een gerechtelijk bevel krijgt of wettelijk verplicht is
opdrachtgever ten aanzien van de uitvoering van de opdracht.
de gegevens te openbaren stellen partijen elkaar daarvan
onmiddellijk op de hoogte. BKV behoudt het recht de door de
16.2 Afwijkingen met redelijke tolerantie geven aan de andere partij uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig
andere doeleinden dan uitvoering van de overeenkomst te
ander recht.
gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter
kennis van derden worden gebracht.
16.3 Reclames dienen schriftelijk en onderbouwd uiterlijk binnen 24
uur na beëindiging van de uitvoering van de opdracht te zijn
18. Toepasselijk recht
ingediend, met uitzondering van getekende werkbonnen met
18.1 Op alle overeenkomsten of daar uit voortvloeiende
daarop vermelde uren, reistijden, op en afbouwtijd, en gebruikte
overeenkomsten met BKV en deze Algemene Voorwaarden BKV is
materieel. Indien deze werkbon eenmaal ondertekend is, is hier
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene
geen reclames op mogelijk indien dit niet op de werkbon is
Voorwaarden BKV zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Voor
aangetekend. Art. 3.28
zover vertalingen worden verstrekt, prevaleert de Nederlandse
tekst in geval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie en die
16.4 Indien BKV de reclame(s) gegrond verklaart, is zij slechts
vertalingen.
gehouden het gebrek te herstellen, zonder dat opdrachtgever
deswege enig recht op schadevergoeding heeft.
18.2 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin
BKV is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit de
17. Gegevensbescherming
tussen BKV en de opdrachtgever gesloten overeenkomst
17.1. Partijen zullen bij de uitvoering van de overeenkomst ieder
voortvloeien te berechten.
hun verplichtingen uit hoofde van de AVG in acht nemen met
betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens.
19. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden BKV
19.1 De Algemene Voorwaarden BKV zijn ter aller tijden van
17.2 Iedere partij staat er voor in dat de Persoonsgegevens die met toepassing, tenzij de directie van BKV dit schriftelijk anders heeft
de andere partij worden gedeeld, ten behoeve van de uitvoering
bevestigd.
van de overeenkomst, juist, niet bovenmatig en niet onrechtmatig
zijn noch inbreuk maken op een recht van een derde. Indien de
opdrachtgever de medewerkers van BKV de werkzaamheden laat
uitvoeren op bouwterreinen, overheidsinstellingen,
fabrieksterreinen e.d. waar legitimatie wordt gevraagd om de
werkplek te kunnen bereiken, moet de opdrachtgever vooraf
controleren dat hier ook aan de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) wordt voldaan en of deze volgens de
Europese regels worden nageleefd.
17.3. Iedere partij draagt ten aanzien van de uitvoering van de
overeenkomst de (eigen) verantwoordelijkheid voor de Verwerking
van Persoonsgegevens.
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