
 

 
 
 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
BEMANDE VERHUUR 
(hijskranen – autolaadkranen (met / zonder transport) – testgewichten) 
Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van de contractvoorwaarden of de algemene voorwaarden van de 
opdrachtgever.  

Artikel 1: vorming van het contract – wijziging - prijsherziening 
1. Elke offerte van BVBA Heros is 8 dagen geldig. Zolang ze niet definitief aanvaard is door de opdrachtgever, 

is BVBA Heros er niet door gebonden. 
2. De prijzen zijn steeds opgegeven in EURO en exclusief BTW.  
3. De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het materieel goed, veilig en stabiel kan worden 

opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft BVBA Heros het recht de eenheidsprijs te verhogen en de 
hierdoor ontstane kosten door te rekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt het risico voor 
alle schade en/of verlies ten gevolge van onvolledige of onjuiste inlichtingen, evenals bij onjuiste of 
verkeerde opvolging van de door BVBA Heros verstrekte inlichtingen;  

4. Mocht de gesteldheid van de terreinen van die aard zijn dat de uitvoering slechts met een groot risico voor 
het materiaal en andere gereedschappen en/of personeel en/of hulppersonen van BVBA Heros zou kunnen 
geschieden, dan heeft BVBA Heros het recht om de opdracht niet uit te voeren. 

5. BVBA Heros verbindt zich slechts tot de overeengekomen opdracht zodat elke wijziging, aanpassing of 
bijkomend werk een nieuwe overeenkomst uitmaakt zonder te raken aan de vroegere verbintenissen. In 
dat geval mag BVBA Heros haar prijzen aanpassen. 

Artikel 2: De uitvoering van het contract – vertraging – 
onderbreking  
1. BVBA Heros voert de werken uit onder leiding en toezicht van de opdrachtgever doch zij bepaalt zelf de 

volgorde van de uit te voeren opdrachten. Data en/of termijnen worden niet gegarandeerd. Het vooraf of 
tussentijds verstrekken van inlichtingen omtrent de uitvoeringsdatum geschiedt zonder dat daaruit enige 
aansprakelijkheid voor BVBA Heros voortvloeit.  

2. BVBA Heros heeft het recht om zich bij de uitvoering van een opdracht te bedienen van alle door haar 
ernstig geachte middelen van transport en montage, desnoods in afwijking van wat de 
opdrachtbevestiging specificeert.  

3. In geval van verbreking door de opdrachtgever van een overeenkomst zal forfaitair een schadevergoeding 
verschuldigd zijn van minimaal 50% berekend op de som bij overeenkomst bepaald, hetzij op het 
vijfvoudige van een voorheen bepaalde dagprijs. In zulk geval alsook bij verdaging van de opdracht, ten 
gevolge van gelijk welk feit – overmacht of toeval niet uitgesloten – is de opdrachtgever verplicht alle 
kosten en schade (o.a. van stilstand van materieel) onmiddellijk te vergoeden.  

4. BVBA Heros kan steeds en met onmiddellijke ingang de werken opschorten zo haar personeel of 
aangestelden ofwel worden of dreigen te worden blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen 
ofwel de werkplaats onveilig wordt of dreigt te worden ofwel er sprake is van zodanige windsnelheid dat 
de kranen buiten werking dienen te worden gesteld. Dit alles zonder recht op schadevergoeding voor de 
opdrachtgever. 
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5. De BVBA Heros kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige beschadiging door haar of haar 

hulppersonen toegebracht aan het terrein waarop gewerkt wordt. Desgevallend is de opdrachtgever ertoe 
gehouden om de BVBA Heros te vrijwaren. 

6. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, heeft de BVBA Heros ten alle tijde het recht de opdracht 
geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, in welk geval deze voorwaarden ook van kracht zijn. 

Artikel 3: Risico’s 
1. Elke verantwoordelijkheid van BVBA Heros voor schade en/of vertraging wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Iedere omstandigheid waarmee BVBA Heros bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijze geen rekening 
hoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet 
van BVBA Heros kan worden verlangd, geldt als overmacht in hoofde van de BVBA Heros. 

2. De tijdelijke schorsing der werken ten gevolge van onvoorziene omstandigheden brengt van rechtswege en 
zonder enig recht op vergoeding verlenging mee van de aanvankelijke uitvoeringstermijn. Deze termijn 
wordt verlengd met de duur van de schorsing, vermeerderd met de tijd die nodig is om het werk terug op 
gang te brengen. Onvoorzienbare defecten aan het materieel nodig voor de opdracht alsook ziekte van 
personeel of schade en verlet ten gevolge van daden van derden kunnen niet ten laste van BVBA Heros 
gelegd worden.  

Artikel 4: Verzekeringen 
1. BVBA Heros is verzekerd voor de aansprakelijkheid jegens derden wat betreft de schade door en met bij de 

opdracht gebruikte kranen. De aansprakelijkheid van de BVBA Heros is beperkt tot de bedragen uitgekeerd 
door de verzekeringsmaatschappij. 

2. Met uitzondering van de schade in vorig artikel vermeld, komen alle schade, kosten en andere nadelen 
veroorzaakt door, voorgevallen bij of verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan 
ook aan welke personen of zaken dan ook ten laste van de opdrachtgever. 

Artikel 5: verhaal 
1. De BVBA Heros is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade hetzij ten aanzien van de 

opdrachtgever hetzij ten aanzien van partijen waarmee de opdrachtgever heeft gecontracteerd. 
Desgevallend dient de opdrachtgever de BVBA Heros hiervoor te vrijwaren. 

2. Art. 30 van de C.M.R.-conventie (15.05.1956) is van toepassing op zichtbare en onzichtbare verliezen en 
beschadigingen. Elke klacht m.b.t. schade aan derde, aan gebouwen enz., evenals gebrekkige uitvoering 
der opdracht dient per aangetekend schrijven uiterlijk beginnen de 2 dagen na uitvoering aan BVBA Heros 
betekend te zijn.  

3. De opdrachtgever doet afstand van elk verhaal tegenover BVBA Heros, haar aangestelden en 
onderaannemers voor wat betreft aansprakelijkheid i.v.m. laden, vervoer, beschadigingen onderweg, 
gebeurlijke ongevallen of herstellingen, het lossen van goederen en meer algemeen alle schade in verband 
met het uitvoeren der opdracht ontstaan.  

Artikel 6: Betalingen  
1. Alle facturen zijn betaalbaar op de vennootschapszetel ten laatste 30 dagen na factuurdatum ofwel 

contant ofwel via de bankrekening van BVBA Heros. 
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2. Bij niet betaling op de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 

verwijlintrest van 10 % op jaarbasis verschuldigd naast een schadebeding ad 10 % met een minimum van € 
125,00. 

3. In geval van gerechtelijke invordering betaalt de schuldenaar conform de Wet betreffende de bestrijding 
van de betalingsachterstand bij handelstransacties de kosten en erelonen van onze raadsman, welke 
worden bepaald op het driedubbele van de sommen voorzien in art. 1022 Ger. W.  

 

Artikel 7: Geschillen 
1. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.  
2. Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding kan geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid 

van de Rechtbank te Antwerpen en van het Vredegerecht van het vierde kanton te Antwerpen. 
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