•	WAGENS VOORZIEN VAN KRANEN TOT 225

TON/METER MET EEN BEREIK TOT 57 METER

• MINIKRAAN TOT 14 METER
• GLASZUIGERS TOT 2000 KILO
• VERHUUR BUITENOPSLAG
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Algemene Voorwaarden van
Transportbedrijf Martens Best B.V.
Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
werkzaamheden, aanbiedingen en overeenkomsten van
Transportbedrijf Martens Best B.V. (verder te noemen
‘Martens’) voor en met (potentiële) opdrachtgevers.
Martens wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van eventuele
algemene voorwaarden van opdrachtgever van de hand.
Artikel 2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders
vermeld. Een aanbieding is (mede) gebaseerd op de
door opdrachtgever verstrekte gegevens. Overeenkomsten
binden Martens eerst nadat deze door Martens schriftelijk
zijn bevestigd dan wel zodra Martens daaraan een begin
van uitvoering geeft.
Artikel 3
Gedane prijsopgaven (tenzij anders aangegeven exclusief
BTW en in euro) zijn steeds onder voorbehoud van
tussentijdse prijswijzigingen, waaronder met name
begrepen kostprijs veranderende factoren, waaronder
begrepen inkoopprijzen.
Artikel 4
Martens verricht onder andere de volgende werkzaamheden:
Vervoeren en plaatsen van objecten (zoals glas, kozijnen,
reclamewerk) met o.a. kraanwagens, met uitzondering van
de daadwerkelijke montage van deze objecten; Tussentijdse
/ kortdurende opslag in het kader van (op een later tijdstip)
te leveren materialen; Inontvangstneming van zaken in
combinatie met tussentijdse / kortdurende opslag; Verhuren
van (buiten)ruimte per m2 ten behoeve van opslag van
zaken, waaronder glas, units, containers, steigermateriaal;
Verhuren van zaken, waaronder glaszuigers en lege
containers; Verhuren van c.q. het verrichten van werkzaamheden met minikranen, kranen en hoogwerkers; Vervoer
van bouwmaterialen; Verkoop en levering van houtkrullen
en –zaagsel;
Artikel 5
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden zijn
naast de onderhavige voorwaarden de volgende
algemene voorwaarden van toepassing: Op binnenlands
vervoer: de Algemene Vervoerscondities 2002 van de
Stichting Vervoeradres. Op grensoverschrijdend vervoer:
de Algemene Vervoerscondities 2002 in aanvulling op het
CMR-Verdrag.
Op internationale koopovereenkomsten wordt buiten toepassing verklaard het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken (Weens Koopverdrag).
Artikel 6
Indien de overeenkomst niet uitvoerbaar is ten gevolge van
overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) als hieronder
nader bepaald, heeft Martens het recht de overeenkomst te
ontbinden zonder tot enige schadevergoeding verplicht te
zijn en met behoud van het recht op betaling voor zover de
overeenkomst reeds is uitgevoerd.
Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van
Martens onafhankelijke omstandigheid, welke blijvend
of tijdelijk verhindert dat Martens de uit hoofde van de
overeenkomst op haar rustende verplichtingen nakomt.
Van overmacht is in elk geval (doch niet uitsluitend) sprake
in geval van werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, oorlog(sgevaar),
oproer, uitsluiting, storing in de levering van grondstoffen
of materialen, brand, waterschade of uitzonderlijke
weersomstandigheden.
Artikel 7
Martens is, behoudens overmacht zoals bedoeld in het
vorige artikel, aansprakelijk voor schade aan en/of verlies
van de zaken, ontstaan tijdens de periode van inontvangstneming tot aflevering.
Martens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of
gebreken in de door opdrachtgever of een derde aan Martens
aangedragen gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Martens
voor alle (schade-)aanspraken van derden ter zake van
door Martens aan opdrachtgever geleverde zaken/diensten.
Het vorenstaande geldt tevens voor overeenkomsten met
betrekking tot ter beschikkingstelling / verhuur van opslagruimte.

In alle gevallen en betreffende alle door Martens uitgevoerde werkzaamheden is de aansprakelijkheid van Martens
beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende prestatie
of dienst, dan wel in geval van verzekerde aansprakelijkheid is deze beperkt tot het bedrag van de verzekerde som
en onder de voorwaarde dat de verzekeraar daadwerkelijk
overgaat tot uitbetaling. Een en ander voor zover niet strijdig
met dwingendrechtelijke bepalingen.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade geleden
door Martens, haar personeel of door haar ingeschakelde
hulppersonen, veroorzaakt door/met door opdrachtgever
aangeboden zaken, waaronder – doch niet beperkt tot –
schade aan eigendommen van Martens of persoonlijke of
letselschade.
Martens is niet aansprakelijk voor schade – daaronder
begrepen diefstal, brand etc. - ontstaan aan/door een tot
een door opdrachtgever of een derde beladen vrachtauto
of getrokken voertuig, die/dat tijdelijk geparkeerd staat op
het terrein van Martens, zonder dat aan Martens opdracht
is verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden aan de
belading.
Indien opdrachtgever een container met inhoud ten vervoer
aanbiedt en deze container niet door Martens is beladen, is
Martens niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan
ten gevolge van de wijze van belading, terwijl opdrachtgever
aansprakelijk is voor door Martens ter zake geleden schade
aan eigendommen.
Indien opdrachtgever zaken ten vervoer aanbiedt die in een
container zijn geladen op een dusdanige wijze dat Martens
geen controle kan uitvoeren, is Martens niet gebonden
aan eventuele aantallen, colli of inhoud, zoals mocht zijn
opgegeven in vrachtbrief c.a.
In geval van vervoer waarvoor bijzondere toestemmingen
of ontheffingen nodig zijn dient opdrachtgever ervoor zorg
te dragen dat deze worden verleend. Martens is ter zake
nimmer aansprakelijk, evenmin voor vervolgschade.
Martens is niet aansprakelijk voor schade aan personen die
met of aan boord van de door Martens ingezette hoogwerkers
montagewerkzaamheden verrichten of zich anderszins van
deze zaken bedienen of zich aan boord daarvan bevinden.
Opdrachtgever vrijwaart Martens ter zake alle hieruit
voortvloeiende schade.
Artikel 8
Eventuele reclamaties ter zake facturen dienen op straffe
van verval van recht binnen veertien dagen na verzending
van de factuur schriftelijk bij Martens te worden ingediend.
Reclamaties ter zake kwaliteit van door Martens verkochte
en geleverde zaken en materialen worden door Martens
slechts in behandeling genomen indien zij uiterlijk binnen
vijf dagen nadat zij aan opdrachtgever zijn gebleken dan wel
in redelijkheid hadden kunnen blijken, door haar schriftelijk
kenbaar zijn gemaakt aan Martens, zulks op straffe van
verval van recht.
Artikel 9
Indien de overeenkomst (mede) betrekking heeft op het
ter beschikking stellen/verhuren aan opdrachtgever van
opslagruimte door Martens geldt dat die huurovereenkomst
loopt voor onbepaalde tijd, terwijl beide partijen de
overeenkomst dienaangaande kunnen doen eindigen tegen
het einde van iedere maand en met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand.
Artikel 10
In geval van verhuur van machines, materialen, containers,
voertuigen etc. geldt dat opdrachtgever bij inontvangstneming
ervan verplicht is deze te onderzoeken op eventuele
gebreken. Mochten deze niet ommegaand, doch uiterlijk
binnen 24 uur worden medegedeeld dan wordt opdrachtgever geacht de zaken in goede staat ten huur te hebben
ontvangen en aanvaard alsmede in dezelfde goede staat te
retourneren na afloop van de overeengekomen huurtermijn.

Artikel 11
Levering van zaken geschiedt vanuit de vestigingsplaats van
Martens tenzij anders overeengekomen.
Door Martens opgegeven (op)leveringstermijnen dienen
(slechts) als bij benadering opgevat te worden en zijn
derhalve geen zogenaamde fatale termijnen in de zin van
de wet. Pas na schriftelijke ingebrekestelling met gunning
van een redelijke termijn voor nakoming die niet wordt
nagekomen, is opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding
van de overeenkomst, zonder evenwel aanspraak te kunnen
maken op enige schadevergoeding en onverminderd het in
het volgende artikel bepaalde.
Artikel 12
Op zaken die door Martens klaarblijkelijk als afkomstig
van sloopwerken of als tweedehands artikelen worden
verhandeld geldt geen enkele garantie. Dit geldt ook voor
door Martens verkochte houtkrullen en houtzaagsel.
Indien partijen in het kader van de levering van zaken
overeenkomen dat Martens voorts de logistiek, transport of
verpakking verzorgt, geldt dat de daarmee gepaard gaande
kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht, waaronder
tevens die van eventuele verzekering tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen.
In geval van vervoer, be- of verwerking, op- en overslag
daaronder begrepen ter zake afvalstoffen in de zin van de
wet geldt dat opdrachtgever Martens tijdig dient bekend te
maken welke afvalstoffen zullen worden aangeboden, welke
hoeveelheden en welke gevarenklasse daarbij hoort, terwijl
opdrachtgever voorts zorgdraagt dat voldaan wordt aan alle
wettelijke bepalingen en verordeningen ter zake het in bezit
hebben respectievelijk vervoeren respectievelijk storten van
betreffende afvalstoffen. Eventuele meldingen of registraties
van overheidswege opgelegd verzorgt opdrachtgever tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade en kosten
door Martens geleden voor zover deze schade en kosten
toegerekend kunnen worden aan opdrachtgever in verband
met niet nakoming van het vorenstaande. Opdrachtgever
vrijwaart Martens van aanspraken van derden ter zake.
In geval op de weegbrug hoeveelheden van materialen
of afvalstoffen komen, worden die gegevens als bindend
tussen partijen beschouwd. Zonder weging worden de door
Martens opgegeven hoeveelheden geacht juist te zijn.
Indien mocht blijken dat andere afvalstoffen worden aangeboden dan conform overeenkomst aangeboden zouden
worden, zal Martens zo veel als mogelijk de genoemde
afvalstoffen aan het ophaaladres/de vestigingsplaats
van opdrachtgever retourneren respectievelijk afleveren,
zulks ter keuze van Martens, doch Martens is nimmer
aansprakelijk voor de gevolgschade in de situatie dat hij
(of zijn medewerkers) eerst later de discrepantie tussen de
overeengekomen en de feitelijk aangeboden afvalstoffen
ontdekt of deze überhaupt niet ontdekt. Opdrachtgever is
te allen tijde aansprakelijk voor de door of namens Martens
geleden (gevolg-) schade.
Artikel 13
In geval de rechter mocht oordelen dat een bepaling van
deze algemene voorwaarden niet geldig is, dan laat zulks
de overige bepalingen onverlet, terwijl voor de betreffende
bepaling een passend alternatief geldt dat wel voldoet aan
de door de rechter gestelde beperking.
Artikel 14
Op deze overeenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter. Dit artikel geldt tevens als een ‘beding
tussen Partijen aangewezen’ zoals geformuleerd in artikel 31
van het CMR Verdrag.

Eventuele noodzakelijke vergunningen voor het gebruik van
het gehuurde zullen door opdrachtgever worden verzorgd,
terwijl voor zover nodig opdrachtgever Martens vrijwaart
van eventuele schade ter zake, waaronder begrepen
navorderingen van overheidswege.
Brandstof voor verhuurde machines etc. zijn niet in de
huurprijs begrepen, terwijl opdrachtgever steeds dient op
te komen voor eventueel van overheidswege opgelegde
boetes voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde, hoe
ook ontstaan, voor zover betrekking hebbend op de periode
dat de huurovereenkomst loopt.
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