Algemene voorwaarden
Gunter Grondverzet, kraanverhuur en grondverzet, gevestigd te Sint-Maartensdijk,
gemeente Tholen.

Toepasselijkheid
Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel te Middelburg, zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke door Gunter
Grondverzet binnen het kader van de doelomschrijving worden aangegaan en meer in het
bijzonder alle overeenkomsten waarin Gunter Grondverzet partij is, behoudens wijzigingen welke
uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te worden overeengekomen.
2. Aan de algemene voorwaarden van de wederpartij komt voor de met Gunter Grondverzet
aangegane overeenkomst slecht werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met onderhavige
voorwaarden.

Wijzigen
Artikel 2
1. Wijzigingen in de huurovereenkomst dan wel reparatieopdracht en afwijking van deze
algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn
overeengekomen.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de opdracht geldende
prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, dan wordt het recht voorbehouden om de
prijsverschillen aan de wederpartij door te berekenen.

Verhuur
Artikel 3
1. Gunter Grondverzet verbindt zich de overeengekomen machine met uitrusting en bedienend
personeel in goede staat ter beschikking te stellen voor de overeengekomen periode.
2. De wederpartij is verplicht het materieel van Gunter Grondverzet aan te nemen met inachtneming
van de overeengekomen termijn en de eventuele overeengekomen opzegtermijn.
3. De wederpartij kan met toestemming van Gunter Grondverzet, de van haar gehuurde werktuigen
of machines doorverhuren aan derden, met dien verstande, dat de opdrachtgever aan de met
Gunter Grondverzet gesloten overeenkomst gesloten blijft.
4. De aanvoer van de ter beschikking gestelde machine is voor rekening van de wederpartij, tenzij
anders is overeengekomen.
5. De minimale huurperiode bedraagt 1 werkdag (=8 uur), tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4
1. Gunter Grondverzet is verplicht het verhuurde eigen materieel tijdens de huurperiode op haar
kosten te onderhouden en defecte onderdelen te vervangen of te herstellen binnen een
afgesproken tijd.
2. De wederpartij is verplicht de schade welke door schuld van de wederpartij aan het ter
beschikking gestelde is toegebracht te vergoeden.
3. Gunter Grondverzet is gehouden schade door het ter beschikking gestelde veroorzaakt aan de
wederpartij te vergoeden, indien aannemelijk wordt gemaakt, dat door de machinist niet is
gehandeld als een goed machinist betaamt, een en ander onverminderd de verplichting van de
wederpartij de schade, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden gevergd, af te wenden
of te beperken.

Artikel 5
De machinist is gehouden redelijke instructies van de wederpartij uit te voeren, voor zover de
verlangde werkzaamheden in overeenstemming zijn met de kwaliteit en capaciteit van het gehuurde
en het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld.

Artikel 6
1. De wederpartij vrijwaart Gunter Grondverzet tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade
berokkend aan niet zichtbare eigendommen, als kabels en leidingen, tenzij de ligging daarvan
aan de machinist juist en duidelijk; dat is volgens onderstaande punten zijn versterkt:
A. Als er een klic-melding is gedaan en de tekeningen hiervan op het werk aanwezig zijn.
B. Als er overleg met de op het project aanwezige verantwoordelijke medewerkers over de
kabel- en leidingtekeningen is geweest.
C. Als de tracering van de kabels en leidingen door een ervaren grondwerker en het maken
van proefsleuven zijn gedaan.
2. Bij verhuur van materieel zonder bediening vrijwaart de wederpartij Gunter Grondverzet van alle
schade (ook aan kabels en leidingen), of diefstal van het gehuurde materieel.
3. De wederpartij is verplicht het gehuurde materieel, met een nieuwwaarde lager als € 34.035,00,
buiten werktijd (dat wil zeggen tussen 18.00 en 6.00 uur) en in het weekeinde (dat wil zeggen van
vrijdag 18.00 uur tot en met maandag 06.00 uur) in een afgesloten gebouw te stallen.
Dit geldt tevens voor materieel met een gewicht lager dan 5.000 kilo, ongeacht de nieuwwaarde.

Artikel 7
Indien door overmacht materieel niet op de afgesproken tijdstip op de plaats van bestemming is,
vrijwaart de wederpartij Gunter Grondverzet van alle (gevolg)schade.

Ontbinding
Artikel 8
1. Indien de afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet,
dan wel niet tijdig voldoet, hebben wij het recht de betreffende overeenkomst dan wel alle met
afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en
zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bijzonder het recht tot volledige
schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
2. Wij hebben het recht op gelijke wijze te handelen indien:
 Afnemer surseance van betaling aanvraagt;
 Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
 Afnemer (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of
stillegt;
 Op zaken van afnemer conservator of executoriaal beslag wordt gelegd;
 ( Alleen voor consumententransacties) afnemer krachtens wetsbepaling onder bewind of
curatele wordt gesteld.
3. Onder voornoemde omstandigheden hebben wij het recht de gehele dan wel een door ons te
bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden.
4. Als wij de ontbinding hebben ingeroepen is onze vordering, vermeerderd met rente, schade en
kosten, terstond en geheel opeisbaar.

Gewijzigde omstandigheden
Artikel 9
Indien wij uit ingewonnen informatie danwel anderszins vernemen dat koper niet kredietwaardig is
voor het bedrag van de onderhavige transactie, hebben wij de keuze om de goederen uitsluitend
onder rembours te leveren, danwel betaling vooraf te verlangen, danwel de overeenkomst te
ontbinden.

Transportrisico
Artikel 10
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens alle transporten,
die door of in opdracht van de wederpartij worden uitgevoerd.

Werkbonnen
Artikel 11
Gunter Grondverzet of diens medewerker registreert het aantal gemaakte uren op de werkbonnen.
Deze werkbonnen worden door beide partijen voor akkoord ondertekend. Indien de wederpartij geen
gebruik maakt van de mogelijkheid de werkbonnen te ondertekenen, dan wordt de wederpartij geacht
met de inhoud van de werkbonnen in te stemmen.

Afmelding
Artikel 12
Beëindiging van de huurperiode dient te allen tijde telefonisch te geschieden op de laatste dag van de
huurperiode voor 13.30 uur. Tevens dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat de betreffende
machinist ook hiervan op de hoogte wordt gesteld. Bij niet naleving hiervan is de wederpartij verplicht
de schade voortvloeiende uit deze overschrijding aan Gunter Grondverzet te vergoeden.

Overmacht
Artikel 13
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze
verplichtingen na te komen.
2. De verplichting tot ter beschikkingstelling van (grondverzet)machines c.q. uitvoering van een
reparatie wordt uitgesteld of vervalt, in onderling overleg tussen partijen overeen te komen, in alle
gevallen van overmacht van welke aard ook, daaronder te begrijpen werkstaking en de nietvoldoening aan hun verplichtingen van leveranciers van Gunter Grondverzet.
3. Indien door overmacht de ter beschikkingstelling c.q reparatie meer dan twee maanden vertraagd
wordt zijn zowel Gunter Grondverzet als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd
te beschouwen. In dat geval heeft Gunter Grondverzet slechts recht op vergoeding van de door
hem gemaakte kosten.
4. Reparaties kunnen in geval van de te late uitvoering niet meer ingetrokken worden, wanneer de
uitvoering van de opdracht reeds is aangevangen.

Prijs en betaling
Artikel 14

1. De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de
datum van aanbieding.
2. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de
datum van aanbieding en de datum van levering, hebben wij het recht de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet
voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging, een en ander met
inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften.
3. De overeengekomen huurprijs van onze machine is inclusief bediening en brandstof en exclusief
omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
4. Alle prijzen als bedoeld in lid 1 zijn gebaseerd op de normale arbeidstijden overeenkomstig de
bepalingen van de door Gunter Grondverzet geldende CAO.
5. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en
feestdagen, als genoemd in de hiervoor genoemde CAO, zal Gunter Grondverzet een toeslag op
de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de hieruit voortvloeiende
kosten.

6. Voor het uitvoeren van opdrachten onder risicovolle omstandigheden, zoals in tunnels, op natte
stortplaatsen, gevaarlijke hellingen e.d. zal Gunter Grondverzet eveneens een toeslag op de
overeengekomen prijzen in rekening mogen brengen, welke evenredig is aan deze risico’s en de
te maken kosten.
7. Alle betalingen aan ons dienen zonder inhouding of verrekening te geschieden binnen 30 dagen
na de factuurdatum op de factuur vermelde bankrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen, in de valuta waarin door ons is gefactureerd.
8. Alle kosten die ontstaan uit of verband houden met het door de gebruiker geldend maken van
haar rechtenvoortvloeiende uit of ter zake van de met de wederpartij gesloten overeenkomst,
daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de buitengerechtelijke
en.of gerechtelijke inning van niet- tijdig of niet- geheel betaalde factuur of uit enig andere hoofde,
komen zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste
van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gefixeerd op 15% van het
verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 160,00.
9. Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente, over het openstaande
factuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan
112% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
10. Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan
een ingebrekestelling met één termijn van een maand, is Gunter Grondverzet bevoegd de
huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door Gunter Grondverzet geleden schade,
onder meer bestaande uit winstderving en de kosten van ingebrekestelling.

Garantie
Artikel 15
1. Met inachtneming van deze in algemene voorwarden genoemde beperkingen garanderen wij de
deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen, van de door ons aangenomen
werkzaamheden of van door ons verrichte werkzaamheden op regie mits alle, door ons verstrekte
instructies terzake strikt zijn opgevolgd.
2. Niet onder deze garantie vallen gebreken die geheel of gedeeltelijk een oorzaak vinden in
grondstoffen, materialen of constructies, door afnemer gekozen of ons verplicht opgelegd door
enige derde, danwel als gevolg van een regeling van overheidswege.
3. Indien afnemer ons houdt aan de bewerking van materialen overeenkomstig zijn constructies,
wordt door ons geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
vervangen van de ondeugdelijke materialen.
5. Wij zijn niet tot enige garantie gehouden:
 Indien afnemer niet volledig danwel niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst met ons;
 Indien de afnemer de door ons geleverde artikelen onvakkundig of onjuist of in strijd met
het doel waarvoor de artikelen zijn bestemd verwerkt, bewerkt of gebruikt.

Aansprakelijkheid
Artikel 16
1. Gunter Grondverzet is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door of aan gerepareerde
machines, welke veroorzaakt is door fabricagefouten van onderdelen, die door Gunter
Grondverzet van derden worden betrokken.
2. Indien wij aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid als gevolg geregeld:
 Voor gebreken in geleverde zaken geldt aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 14 van
deze voorwaarden;
 Wij zijn aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons
of onze leidinggevende ondergeschikten;
 Onze aansprakelijkheid is overigens beperkt tot het bedrag van de onderhavige
transacties;
 Gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voorzover deze een bedrag beloopt hoger dan
hetgeen waartoe wij, op grond van bovenstaande, aansprakelijk zijn.
3. Wij zijn niet gehouden tot meer en/of enige andere schadevergoeding dan op grond van de in
deze algemene voorwaarden genoemde.
4. Iedere verder aansprakelijkheid, hetzij voor direct, hetzij voor indirecte schade, kosten en rente,
voorzover niet gedekt door onze assuradeuren, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien de gevolgen van enige schade, uit hoofde van deze overeenkomst ontstaan, door afnemer
te verzekeren was dan wel normaliter door afnemers in die branche verzekerd wordt, zullen wij
nimmer aansprakelijk gehouden kunnen worden.
6. Wij zijn, behoudens in geval van opzet of grove schuld onzerzijds, niet aansprakelijk voor kosten,
schade en rente, die direct of indirect het gevolg zijn van:
 Nalatigheid van onze werknemers of van personen die door ons zijn gebruikt bij de uitvoering
van de overeenkomst;
 Overschrijding van de levertijd ten gevolge van buiten onze controle vallende
omstandigheden; schade die direct of indirect aan personen, goederen of het bedrijf van
afnemer en/of derden mocht ontstaan.
7. Modellen, afbeeldingen, gereedschap, tekeningen, beschrijvingen, software en alle overige
informatie, door afnemer te onzer beschikking gesteld, blijven voor zijn rekening en risico en
zullen na gebruik, eveneens voor zijn rekening en risico aan hem worden geretourneerd.
8. Alle schades, ontstaan aan onze machines, en veroorzaakt door voorwerpen op het terrein
aanwezig, doch zich onder het maaiveld bevinden en als zodanig niet zichtbaar, komen voor
rekening van de wederpartij.
9. Schades aan kabels, rioolbuizen en nutsvoorzieningen in het algemeen, waarvan de
aanwezigheid door de wederpartij aan ons niet uitdrukkelijk werd medegedeeld, komen voor
rekening en risico van de wederpartij.

Vergunningen
Artikel 17
Indien afnemer vergunningen nodig heeft om de bij ons gekochte artikelen af te nemen danwel ons
opgedragen werkzaamheden te laten verrichten, dan dient afnemer zelf voor deze vergunningen zorg
te dragen. Wij kunnen nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het ontbreken danwel het niet
verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Aangenomen werk
Artikel 18
1. Indien door ons werkzaamheden worden aangenomen dan wordt dat door ons steeds met zovele
woorden bevestigd. Indien door ons voor opdrachtgever werkzaamheden worden verricht en door
ons niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het gaat om aangenomen werk, dan geldt dat deze
werkzaamheden plaatsvinden op basis van regie.
2. Meer- en/of minderwerkzaamheden dienen steeds door ons schriftelijk te worden bevestigd.
Zonder schriftelijke bevestiging onzerzijds is het opdrachtgever niet toegestaan om op het
verschuldigde bedrag enig minderwerk in rekening te brengen.
3. Aansluitkosten ten behoeve van nutsvoorzieningen zijn nimmer in de aanneemsom begrepen.
4. Werkzaamheden die niet met name in het bestek van aanneming worden genoemd maken geen
deel uit van de aannemingsovereenkomst.
5. Indien wij werken aan de hand van door opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen,
draagt opdrachtgever het volledige risico voor een juiste maatvoering. De maten op de tekening
zijn voor ons bindend ook al mocht op de tekening de opmerking vooromen “maten in het werk
controleren”.
6. Indien dat niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn wij vrij in de keuze van de te
verwerken materialen.
7. Indien termijn betalingen zijn overeengekomen hebben wij het recht om indien enige termijn niet
op vervaldatum is betaald, uitvoering van de werkzaamheden op te schorten. Indien daardoor
schade voor opdrachtgever ontstaat, kunnen wij daarvoor niet aansprakelijk worden gehouden.
8. Het werkschema dient zodanig te zijn dat de werkzaamheden in één aangesloten periode kunnen
worden uitgevoerd en voltooid; werkschema’s , tekeningen, bestek of andere specificaties dienen
door afnemer tijdig te worden verstrekt. Wijzigingen hierna dienen en tijdig en schriftelijk ter
kennis van ons te worden gebracht.

Reclame
Artikel 19
1. Reclames inzake facturen dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van
factuur, bij gebreke waarvan het recht daartoe is vervallen.
2. Reclame wegens veronderstelde schade moeten op straffe van verval van recht schriftelijk binnen
5 werkdagen na het tijdstip waarop de schade redelijkerwijs voor het eerst kan worden
geconstateerd, geschieden.

Toepasselijk recht
Artikel 20
Op alle overeenkomsten tussen Gunter Grondverzet en de wederpartij waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht binnen het Koninkrijk van toepassing.

Bevoegde rechter
Artikel 21
Alle geschillen verbandhoudende met overeenkomsten tussen Gunter Grondverzet en de wederpartij,
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechte een
aanhangig gemaakt binnen het arrondissement waarin Gunter Grondverzet haar zetel heeft.

Vindplaats voorwaarden
Artikel 22
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Middelburg.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de
aanbieding c.q. de transactie met ons.

Sint Maartensdijk, 1 november 2010

J. Gunter

