Algemene Voorwaarden Gerritsen Group B.V.
Gerritsen Group B.V.
Uitzonderlijk vervoer, verhuizingen en montagewerkzaamheden
GERRITSEN GROUP B.V staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant, onder nummer
18060186.
Algemene voorwaarden van GERRITSEN GROUP B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
Brabant, onder nummer 18060186.
Artikel 1 Toepasselijkheid, Algemeen
1.1 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 2.11 gedefinieerd.
1.2 Ten aanzien van de regels van aanvullend recht – als onder 2.12 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 GERRITSEN GROUP B.V.is gevestigd aan de Turnhoutsebaan 26A, 5051 DZ te Goirle.
2.2 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst waarbij GERRITSEN GROUP B.V. zich tegenover de
opdrachtgever als vervoerder verbindt zaken te vervoeren. Een vervoerovereenkomst 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 GERRITSEN GROUP B.V.zijn gesteld, evenmin als overslag, opslag, al dan
niet in afwachting van doorvoer, hijsen, dan wel enige andere activiteit die niet bestaat uit het
verplaatsen van de zaken
2.3 Hijswerk: de overeenkomst, waarbij GERRITSEN GROUP B.V., al dan niet in het kader van een
vervoer - of andere overeenkomst, zich jegens de opdrachtgever verbindt om d.m.v.
hijsgereedschappen hijswerkzaamheden te verrichten, een en ander in de ruimste zin des woords,
alsmede het ter beschikking stellen van dergelijke hijsgereedschappen met dan wel zonder
bedieningspersoneel. Uitdrukkelijk geldt dat onder “hijswerk” tevens is begrepen het laden en lossen
van transportmiddelen, als mede 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.
2.4 Montagewerk: De overeenkomst waarbij GERRITSEN GROUP B.V. zich jegens de opdrachtgever
verbindt tot het demonteren of monteren van door de opdrachtgever aangewezen zaken, daaronder
begrepen verplaatsingswerkzaamheden als het 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 afbouwen daarvan op de plaats van
bestemming, een en ander in de ruimste zin des woords.
2.5 Opslag algemeen; de overeenkomst waarbij GERRITSEN GROUP B.V. zich verbindt om zaken, ter
opslag op de door GERRITSEN GROUP B.V. aangewezen plaats aangevoerd, gedurende een
overeengekomen tijd opgeslagen te houden. Eventueel door GERRITSEN GROUP B.V. 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“.
2.6 Enkelvoudig vervoer: de vervoerovereenkomst ingevolge welke GERRITSEN GROUP B.V. zich
verbindt de zaken via slechts ÷÷n transportmedium te vervoeren
2.7 Gecombineerd (multimodaal) vervoer: de overeenkomst waarbij GERRITSEN GROUP B.V. zich bij ÷÷n
en dezelfde overeenkomst jegens de opdrachtgever verbindt de zaken over tenminste twee
verschillende transportmedia te vervoeren.
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Totaal project uitvoering: de overeenkomst waarbij GERRITSEN GROUP B.V. zich bij ÷÷n 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, van begin tot eind te realiseren.
2.9 “Opdrachtnemer Group”: de group van ondernemingen (waaronder opdrachtnemer), gevestigd in
Nederland als daarbuiten, die direct en/of indirect zijn gelieerd. met opdrachtnemer
2.10 Wegsignalering: het ter beschikking stellen van materieel en het verlenen van diensten aan en ten
behoeve van wegbeheerders en andere bij de bouw en het onderhoud van wegen betrokken partijen.
2.11 Dwingend recht: die (wettelijke) regels van Nederlands dan wel buitenlandsrecht of voortvloeiend uit
toepasselijke Internationale Verdragen, ten aanzien waarvan krachtens de wet of jurisprudentie het
enige contractspartij niet vrij staat bij overeenkomst ervan af te wijken.
2.12 Aanvullend recht: die (wettelijke) regels van Nederlands dan wel buitenlands recht of
voortvloeiend uit toepasselijke Internationale Verdragen, ten aanzien waarvan krachtens wet of
jurisprudentie het enige contractspartij wel vrij staat bij overeenkomst ervan af te wijken.

2.8

Artikel 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 GERRITSEN GROUP B.V. gedane
aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en
feitelijke handelingen.
3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf schriftelijk door
GERRITSEN GROUP B.V. bevestigd.
3.3 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 GERRITSEN GROUP B.V.
gedane aanbiedingen vrijblijvend.
3.5 Afwijkingen van aanbiedingen binden GERRITSEN GROUP B.V. slechts indien deze schriftelijk door
GERRITSEN GROUP B.V. zijn bevestigd.
3.6 Prijzen: alle door GERRITSEN GROUP B.V. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de
situatie zoals die geldt ten tijde van de vermelding. Ingeval van een nadien ingetreden verhoging van
een of meer kostprijsfactoren inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten,
verzekeringskosten is GERRITSEN GROUP B.V. gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig
te verhogen.
3.7 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst is de contractprijs gebasserd op uitvoering op
normale werkuren per dag en/of per week en onder normale omstandigheden en normale
werkcondities die van toepassing zijn in het land waar het materieel wordt gebruikt, het personeel
haar werkzaamheden uitvoert en/of de diensten worden verleend.
3.8 Verzekeringen: GERRITSEN GROUP B.V. sluit ten behoeve van de opdrachtgever geen
goederenverzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent hij met de opdrachtgever een
overeenkomst sluit, zulks behoudens een door de opdrachtgever vooraf daartoe gedaan uitdrukkelijk
verzoek.
3.9 Zekerheid: GERRITSEN GROUP B.V. is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de
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 GERRITSEN GROUP B.V. 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.
3.10 Betaling: tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever gehouden de hem verzonden facturen
binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum te voldoen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn
is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is hij over de hoofdsom een rente verschuldigd gelijk
aan 5,25% boven het ECB depositorente vanaf de vervaldag der factuur tot aan die der algehele
voldoening.
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3.11 De contractprijs is exclusief BTW en exclusief alle belastingen, kosten, boetes en/of dwangsommen die
worden geheven door de overheid en/of andere autoriteiten met betrekking tot enj/of in verband met
de overeenkomst (met uitzondering van opdrachtnemers vennootschapsbelasting en/of andere
belasting op inkomsten).
3.12 Indien de kostprijs van een of meer onderdelen van de kostprijs, waarop opdrachtnemer geen invloed
heeft, na de datum van totstandkoming van de overeenkomst in prijs aanmerkelijk wordt verhoogd, is
opdrachtgever gerechtigd om de contractprijs dienovereenkomstig te verhogen. Als aanmerkelijke
verhoging van de kostprijs heeft te gelden een verhoging van minimaal 5% (vijf procent).
3.13 Betaling moet worden verricht zonder enige aftrek of verrekening of inhouding van welke aard ook, op
de door opdrachtnemer aangegeven bankrekening, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.
3.14 Ingeval GERRITSEN GROUP B.V. tot incasso, al dan niet langs gerechtelijke weg, overgaat, zullen alle
daarmee verband houdende kosten, daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten, voor rekening
van de opdrachtgever zijn.
3.15 Retentie – en Pandrecht: GERRITSEN GROUP B.V. is gerechtigd zaken, documenten en gelden van
opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van GERRITSEN
GROUP B.V. op opdrachtgever, uit welke hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan.
3.16 Alle zaken, documenten en gelden die GERRITSEN GROUP B.V., uit welke 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.
3.17 GERRITSEN GROUP B.V.is gerechtigd om voormeld retentie- en/of pandrechtrecht uit te oefenen voor
hetgeen opdrachtgever nog aan GERRITSEN GROUP B.V. verschuldigd mocht zijn in verband met
voorgaande opdrachten.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 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 GERRITSEN GROUP B.V..
4.2 GERRITSEN GROUP B.V.aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan haar
toevertrouwde zaken en wel vanaf het moment van de in ontvangstneming daarvan door GERRITSEN
GROUP B.V. tot aan het moment van de aflevering daarvan aan de opdrachtgever of degene die deze
daarvoor heeft aangewezen, en wel ten belopen van maximaal de aansprakelijkheidslimiet als hierna
vermeld.
4.3 De door GERRITSEN GROUP B.V. te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig de
aansprakelijkheidsregeling, neergelegd in de hierna genoemde voorwaarden, toepasselijk op de
corresponderende specifieke werkzaamheden van GERRITSEN GROUP B.V.. De schadevergoeding zal
nimmer meer bedragen dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de zaken. Is die
factuurwaarde niet vast te stellen, dan treedt de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde van
de zaken ten tijde en ter plaatse van de in ontvangstneming van de zaken door GERRITSEN GROUP
B.V. daarvoor in de plaats.
4.4 Aansprakelijkheidlimiet: GERRITSEN GROUP B.V. is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van
haarzelf, in geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belopen van een bedrag gelijk aan 20.000
euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schade oorzaak, met dien verstande
dat in geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht begrepen
goederen de aansprakelijkheid is beperkt tot 3 euro per kilogram beschadigd of verloren gegaan
gewicht met een maximum van 7.500 euro per zending.
4.5 Voor onder andere dan in artikel 4.2 bedoelde schade (waaronder begrepen immateriële schade,
gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en ander financieel nadeel, hoe ook ontstaan, daaronder
tevens inbegrepen schade, veroorzaakt door onjuiste adviezen van GERRITSEN GROUP B.V., en
schade veroorzaakt door vertraging) is GERRITSEN GROUP B.V. niet aansprakelijk.
4.6 GERRITSEN GROUP B.V.aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade in de meest ruime zin des
woords die de ter beschikking gestelde werknemer veroorzaakt het zij voor de opdrachtgever hetzij
voor derden. De inlener is gehouden GERRITSEN GROUP B.V.,te vrijwaren van afspraken in die zin van
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derden, jegens GERRITSEN GROUP B.V.. De inlener dient een verzekering ter dekking van de hiervoor
genoemde aansprakelijkheid af te sluiten en de polis daarvan te overleggen.
4.7 Overmacht: als overmacht gelden alle omstandigheden die GERRITSEN GROUP B.V. redelijkerwijze
niet heeft kunnen voorzien en waarvan hij de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.
4.8 Ondergeschikten en sub – contractors: GERRITSEN GROUP B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van
de overeenkomst gebruik te maken van derden, al dan niet zijnde sub - contractors. Voorzover die
derden werkzaamheden verrichten die tot de hiervoor omschreven kerntaken – hijsen, speciaal
transport, machines en montage van GERRITSEN GROUP B.V. behoren, staat GERRITSEN GROUP B.V.
voor deze derden op dezelfde wijze in als voor zijn eigen ondergeschikten.
4.9 Uitdrukkelijk wordt echter bedongen dat GERRITSEN GROUP B.V. niet aansprakelijk is voor schade,
veroorzaakt door derden die werkzaamheden verrichten die niet behoren tot de kerntaken van
GERRITSEN GROUP B.V., alsmede voor schade, veroorzaakt door opzet of daarmede gelijk te stellen
grove schuld van dergelijke ondergeschikten of sub – contractors.
4.10 Indien voormelde ondergeschikten en sub – contractors door derden buiten overeenkomst mochten
worden aangesproken terzake de werkzaamheden, waartoe zij door GERRITSEN GROUP B.V. werden
gebruikt, is te hunne behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden
opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.
4.11 Enige rechtsvordering terzake de aansprakelijkheid, op welke grond zij ook steunt, kan, door
opdrachtgever of een derde, slechts worden ingesteld binnen de grenzen van de door GERRITSEN
GROUP B.V. gesloten overeenkomst. Ingeval GERRITSEN GROUP B.V. terzake door derden buiten
overeenkomst wordt aangesproken is de opdrachtgever gehouden GERRITSEN GROUP B.V. op eerste
verzoek terzake te vrijwaren.
Artikel 5 Toepasselijke bepalingen, vervoer
5.1 De Algemene Voorwaarden Gerritsen Group B.V. maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, en op alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of
daarmee verband houden, op alle offertes, aanbiedingen, intentieverklaringen, opdrachten,
opdrachtbevestigingen en andere documenten en handleidingen gemaakt en/of verricht ter
voorbreiding op en/of voorafgaand en/of in verband met een overeenkomst.
5.2 Met inachtneming van het voorgaande, gelden de navolgende regels ten aanzien van de aangegeven
soorten vervoer:
1. Het nationaal vervoer over de weg: titel 13 van boek 8 Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de
Algemene Vervoer Condities (AVC) 2002
2. Het grensoverschrijdend wegvervoer: de bepalingen van het CMR (Conventie voor het
internationaal Vervoer van Zaken over de weg).
3. Het verplaatsen van zaken; titel 13 afdeling 4 van boek 8 Burgerlijk Wetboek, aangevuld als hierna
onder 6.7 en 6.8 vermeld
4. De expeditie: de art. 60 t/m 73 van boek 8 Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de Nederlandse
Expeditievoorwaarden, als gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004.
Artikel 6. Toepasselijke voorwaarden, specifieke werkzaamheden
6.1 Met inachtneming van het voorgaande, gelden de navolgende voorwaarden ten aanzien van de
aangegeven soorten specifieke werkzaamheden.
6.2 Hijswerk: de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door kraanexploitanten,
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Deze
voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 1994 (afgekort FNK voorwaarden), althans de laatste,
nadien gedeponeerde versie van die voorwaarden is toepasselijk.
6.3 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.
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Opslag algemeen: de Nederlands Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX, Nederlandse
Organisatie voor Expeditie en Logistiek, ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op
15 november 1995.
6.5 Gecombineerd (multimodaal) vervoer: voor ieder deel van het vervoer gelden de op dat deel
toepasselijke rechtsregelen, voor zover die regels van dwingend recht zijn.
6.6 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 hiervóór vermeld.
6.7 Bedrijfsverhuizingen: de Algemene Voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen, gedeponeerd ter Griffie
van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 13 maart
1995. Althans is de toepasselijk de versie van die voorwaarden zoals nadien gedeponeerd.
6.8 Wegsignalering: toepasselijk zijn de Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door
kraanexploitanten, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en
Rotterdam op 1 januari 1994 (afgekort FNK voorwaarden), althans de laatste, nadien gedeponeerde
versie van die voorwaarden.
6.9 Totaal projectuitvoering: op ieder specifiek onderdeel van de zijdens van GERRITSEN GROUP B.V. uit
te voeren overeenkomst zijn toepasselijk die rechtsregels en voorwaarden, zoals hiervóór ten aanzien
van die specifieke werkzaamheden is omschreven.
6.10 Overige werkzaamheden: ten aanzien van overige handelingen en werkzaamheden die GERRITSEN
GROUP B.V. verricht c.q. op zich heeft genomen te (doen) verrichten, zullen mede toepasselijk zijn die
in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, respectievelijk die voorwaarden waarvan de
toepasselijkheid is bedongen.

6.4

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen
van redelijkheid en billijkheid, is GERRITSEN GROUP B.V. niet gehouden tot enige vergoeding van
schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de uitzendkracht of aan zaken dan
wel personen bij of van de inlener of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
a. de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door GERRITSEN GROUP B.V aan de inlener, ook
wanneer mocht blijken dat die uitzendkracht niet blijkt te voldoen aan door de inlener aan hem
gestelde vereisten
b. eenzijdige opzegging van de uitzendovereenkomst door de uitzendkracht
c. toedoen of nalaten van de uitzendkracht, de inlener zelf of een derde,waaronder begrepen het
aangaan van verbintenissen door de uitzendkracht.
7.2
Eventuele aansprakelijkheid van GERRITSEN GROUP B.V. voor enige directe schade is in ieder geval,
per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag.
Voor indirecte schade, waaronder vervolgschade, is GERRITSEN GROUP B.V. nimmer aansprakelijk.
7.3
De inlener is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende
aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
7.4
In ieder geval dient de inlener GERRITSEN GROUP B.V. te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van
de uitzendkracht of derden, tot vergoeding van schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel gelden door
die uitzendkracht of derden.
7.5
De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen,
als er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GERRITSEN GROUP B.V.en/of diens
leidinggevend personeel.
7.6
GERRITSEN GROUP B.V. heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele
schade van de inlener ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van de
GERRITSEN GROUP B.V. maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel
beperken.
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Artikel 8 Aansprakelijkheid opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever is jegens GERRITSEN GROUP B.V. aansprakelijk voor schade ten gevolge van de
aan GERRITSEN GROUP B.V. toevertrouwde zaken en hun aard, alsmede tengevolge van hun
verpakking. Voorts is de opdrachtgever jegens GERRITSEN GROUP B.V. 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.
8.2 Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal zorgdragen
voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties, wegafzettingen en andere goedkeuringen, die
nodig zijn voor het project, het werk en locatie.
Artikel 9 Zorgverplichting inlener en en vrijwaring jegens GERRITSEN GROUP B.V.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7
9.8

De inlener is ervan op de hoogte dat hij volgens de Arbeidsomstandigenhedenwet en artikel 7:658
BW de verplichting heeft om te zorgen voor een veilige werkplek van de uitzendkracht. De inlener
verstrekt de uitzendkracht concrete aanwijzigen om te voorkomen dat de uitzendkracht in de
uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens verstrekt de inlener de uitzendkracht
persoonlijke beschermingsmiddelen voor zover noodzakelijk.
Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, verstrekt de inlener aan de
uitzendkracht en GERRITSEN GROUP B.V. de noodzakelijke informatie over de verlangde
beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E),
bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
De inlener zal de door hem ingeleende uitzendkracht niet op zijn beurt weer doorlenen aan een
derde om onder diens toezicht en leiding te werken, zonder toestemming van GERRITSEN GROUP
B.V
De inlener is tegenover de uitzendkracht en GERRITSEN GROUP B.V. aansprakelijk voor en
dientengevolge gehouden tot vergoeding van de schade die de uitzendkracht in de uitoefening van
zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
Als de uitzendkracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat
daarvan de dood als gevolg is, is de inlener overeenkomstig artikel 6:108 BW jegens de in dat artikel
bedoelde personen, tenzij de schade in de belagrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de uitzendkracht, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.
De inlener zal GERRITSEN GROUP B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken, jegens GERRITSEN
GROUP B.V. ingesteld wegens het niet nakomen door de inlener van de in lid 1 van dit artikel
genoemde verplichtingen en verleent GERRITSEN GROUP B.V. de bevoegdheid haar aanspraken
terzake aan de direct belanghebbende(n) te cederen, dan wel mede namens GERRITSEN GROUP B.V
tegen de inlener geldend te maken.
De inlener is verplicht om zorg te dragen voor afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheids
verzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.
Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever,
indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor
zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage
wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van
zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat
onvoldoende maatregelen worden genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte.
De opdrachtgever informeert de uitzendorganisatie zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of
de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
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Artikel 10 Verjaring/Verval
10.1 Onverminderd enige dwingendrechtelijk toepasselijke bepaling, verjaart elke vordering jegens
GERRITSEN GROUP B.V. door het enkele verloop van negen maanden, en vervalt elke vordering
jegens GERRITSEN GROUP B.V. door het enkele verloop van een jaar. De termijnen vangen aan op de
dag na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
10.2 In ieder geval vervalt elke vordering jegens GERRITSEN GROUP B.V. door het enkele verloop van een
jaar na beëindiging van de overeenkomst
Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
11.1 De met opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht
11.2 In afwijking van eventuele jurisdictie c.q. arbitrage clausule, opgenomen in voormelde condities,
toepasselijk op specifieke werkzaamheden van GERRITSEN GROUP B.V., zullen alle geschillen tussen
opdrachtgever en GERRITSEN GROUP B.V. in eerste instantie worden beslist door de bevoegde
rechter te s’-Hertogenbosch.
Artikel 12 Onwerkbaar weer
12.1 Voor het werken met een hydraulische kraan op grotere hoogtes, hanteren wij de volgende
voorwaarden; bij windkracht 5 Beaufort of meer, bij dichte mist of zware neerslag, mag er niet meer
gehesen worden (zg. “onwerkbaar weer”). Er gelden dan de volgende clausules:
• Indien opdrachtgever de kraan ter plaatse op de hijslocatie laat wachten (bijvoorbeeld in afwachting
van weersverbetering, afnemende wind etc.) worden de wachturen van de kraan en eventuele
hulpmaterieel in geval van regiewerkzaamheden volledig volgens de geldende huurtarieven en
minimum huurtijd doorberekent aan de opdrachtgever. Indien de werkzaamheden door ons 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 bijkomende kosten naar ratio doorberekend.
• Het annuleren, afbestellen of uitstellen van de hijswerkzaamheden dient te alle tijden door de
opdrachtgever gedaan te worden. Indien er geen bericht van annulering etc. bij ons bedrijf
binnenkomt, nemen wij altijd aan, dat de werkzaamheden doorgaan, tot op de hijslocatie mocht
blijken, dat het draaien en hijsen met de daarvoor aangewezen kraan i.v.m. onwerkbaar weer niet
mogelijk c.q. niet verantwoord is volgens de geldende normen. In dat geval worden de voorwaarden,
zoals hierboven genoemd, weer van kracht.

N.B. De hierboven genoemde windkracht 5 Beaufort is bepalend voor het niet mogen hijsen met de kraan
uit het oogpunt van sterkte- en stabiliteitsberekeningen. Dit wil 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 van tevoren altijd overleg met ons bedrijf gepleegd te
worden.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop, dat de te hijsen lasten niet door ons verzekerd
zijn.
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Artikel 13 Nachtwerkzaamheden
13.1 Indien er tijdens nachtelijke uren (d.w.z. van 00.00 tot 07.00 uur) door ons bedrijf in uw opdracht hijsen transportwerkzaamheden uitgevoerd worden, gelden hiervoor de volgende condities:
Alle werkzaamheden worden verrekend volgens de door uw vertegenwoordigers ter plaatse
afgetekende werkbonnen van ons personeel. Het ingezette materieel wordt verrekend volgens de op
dat moment geldende tarieven, met dien verstande, dat de huurprijs van de kraanwagens, trailers en
bakwagens berekend wordt vanaf het moment, dat de chauffeur c.q. machinist zich op het werk
meldt, tot aan het moment dat hij het werk verlaat en zijn werkbon laat tekenen.
Deze werktijd wordt vermeerderd met de normaal geldende aan- en afvoertijden van ons materieel.
De chauffeur c.q. machinist wordt door ons echter doorbetaald tot aan het begin van de normale
werkdag d.w.z. 07.00 uur. Deze uren worden met u verrekend als ‘losse’ manuren. Tevens worden de
in onze tarieflijst genoemde overwerk toeslagen doorberekend.
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