
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden  
Vaartjes Transport Vroomshoop b.v. KvK 05043344 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Definities  
1. Vaartjes: Vaartjes Transport Vroomshoop B.V. tevens h.o.d.n. Vaartjes Transport en/of Vaartjes 

Transport Hengelo zijnde de gebruikers van de algemene voorwaarden;  
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Vaartjes een overeenkomst heeft gesloten;  
3. Partners: rechtspersonen die samen met Vaartjes uitvoering geven aan een overeenkomst gesloten tussen 

opdrachtgever en Vaartjes of tussen een derde en partner;  
4. Partijen: opdrachtgever en Vaartjes;  
5. Overeenkomst: elke rechtsverhouding die tussen partijen is ontstaan, zowel schriftelijk als 

mondeling aangegaan. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Vaartjes 

goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan opdrachtgever levert.  
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.  
3. Geen voorwaarden van welke aard en van welke naam ook, die opdrachtgever hanteert en/of waarnaar 

opdrachtgever verwijst, zijn van toepassing en alle zodanige voorwaarden worden hierbij 
uitdrukkelijk verworpen door Vaartjes.  

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtgever en Vaartjes treden 
in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepalingen overeen te komen. 

 
Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen  
1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Vaartjes zijn vrijblijvend, tenzij door Vaartjes 

schriftelijk anders is aangegeven.  
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 

Vaartjes verstrekte gegevens waarop Vaartjes zijn aanbieding heeft gebaseerd.  
3. Vaartjes is gerechtigd om een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het 

sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen.  
4. Bij of in de offerte of aanbieding gebezigde tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, catalogi 

of afbeeldingen zijn niet bindend. 



Artikel 4. Betalingen  
1. Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtgever gehouden facturen binnen 30 dagen na 

factuurdatum te voldoen op een door Vaartjes aan te geven wijze.  
2. Aan een door opdrachtgever afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door opdrachtgever geen 

rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
3. Indien de opdrachtgever danwel Vaartjes enig verschuldigd bedrag niet binnen de overeengekomen 

termijn of bij gebreke van een overeengekomen termijn binnen veertien dagen na de factuurdatum 
betaalt, is hij gehouden daarover de wettelijke rente te betalen op voet van Artikel 6:119 BW, met 
ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling.  

4. Vaartjes is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter 
incasso van de bedragen, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, aan de opdrachtgever in rekening te 
brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever 
in verzuim is èn de vordering ter incasso uit handen is gegeven. Beroep op verrekening van vorderingen 
tot betaling van vergoedingen voortvloeiend uit de overeenkomst, van het uit anderen hoofde terzake van 
de overeenkomst verschuldigde of vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.  

5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het inroepen van het recht van retentie, opschorting van 
enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.  

6. In elk geval zullen alle bedragen, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, terstond opeisbaar en in 
afwijking van lid 4 van dit Artikel vatbaar zijn voor verrekening indien:  
a. de opdrachtgever danwel Vaartjes in staat van faillissement verkeert of aan de 

opdrachtgever danwel Vaartjes surséance van betaling is verleend;  
b. de opdrachtgever danwel Vaartjes:  

1. een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;  
2. wezenlijk in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen;  
3. de overeenkomst opzegt;  
4. ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of - ingeval van een rechtspersoon of vennootschap - 

indien deze ontbonden wordt.  
7. Indien opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke 

personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Vaartjes hoofdelijk verbonden 
tot nakoming van de overeenkomst.  

8. Met betrekking tot de door Vaartjes verrichte prestaties en de daarvoor door opdrachtgever 
verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Vaartjes volledig bewijs 
op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.  

9. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Vaartjes gerechtigd is 
schriftelijk geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de 
overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van Vaartjes tot aanpassing van de prijzen of 
tarieven, geldt dat Vaartjes steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste 
één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever in dat laatste geval niet 
akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving 
van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe 
prijzen en/of tarieven in werking zouden treden. 

 
Artikel 5. Duurovereenkomst  
1. Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de 

overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de 
duur van één jaar geldt. 



2. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk 
overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt 
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de desbetreffende periode. 

 
Artikel 6. Verzekeringen  
1. Vaartjes voldoet aan zijn wettelijke verzekeringsplicht conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 

Motorrijtuigen. Vaartjes heeft een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  
2. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, sluit Vaartjes geen CAR- (construction all risks), montage-, 

goederen- (transport)verzekering of een andersoortige verzekering af ten aanzien van de zaken 
waaromtrent Vaartjes met opdrachtgever een overeenkomst heeft. Opdrachtgever wordt dringend 
geadviseerd een adequate CAR- (construction of all risk), montage-, goederen(transport)verzekering of 
andersoortige verzekering af te sluiten ten aanzien van de zaken waaromtrent Vaartjes met 
opdrachtgever een overeenkomst heeft. 

 
Artikel 7. Aansprakelijkheid 
 
1. Vaartjes is, behoudens Overmacht en het overige in deze Voorwaarden bepaalde, 

aansprakelijk voor schade aan en/of het verlies van de Zaken, ontstaan tijdens de 
periode van Inontvangstneming tot Aflevering. Vaartjes is niet aansprakelijk voor 
schade welke het gevolg is van het niet nakomen door de Opdrachtgever van enige 
krachtens deze of afzonderlijke O(o)vereenkomst(en) en de op beide van toepassing 
zijnde V(v)oorwaarden, op de Opdrachtgever rustende verplichting.  

2. In geval van vervoer is Vaartjes aansprakelijk tot maximaal de voor de betreffende 
vervoersmodaliteit(en) in de geldende regelgeving gestelde aansprakelijkheidslimieten, 
tenzij anders overeengekomen. Vaartjes is daarbij niet aansprakelijk voor zover de 
schade zijn oorzaak vindt in het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking van 
de Zaken die gelet op hun aard of de wijze van vervoer voldoende verpakt hadden 
moeten zijn en Vaartjes aannemelijk maakt dat de schade een gevolg heeft kunnen zijn 
van deze oorzaak. In geval van wegvervoer door Vaartjes de Zaken niet op de 
overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst worden genomen, is de 
aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade beperkt tot niet meer dan 
tweemaal de vracht zoals overeengekomen voor het wegvervoerdeel, doch maximaal 
10.000 SDR; doch niet alvorens de Opdrachtgever Vaartjes een uiterste termijn heeft 
gesteld en vaartjes bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichting heeft voldaan.  

3. Met betrekking tot de overige Logistieke activiteiten is de aansprakelijkheid van 
Vaartjes voor schade aan of verlies van de Zaken beperkt tot 4 SDR per kilogram 
brutogewicht van de beschadigde of verloren Zaken, met een maximum van 100.000 
SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. 

4. De door Vaartjes te vergoeden schade ten gevolge van beschadiging of verlies van de 
Zaken zal nimmer meer bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen waarde 
van de Zaken. Bij gebreke van bewijs geldt de gangbare marktprijs voor goederen van 
dezelfde aard en kwaliteit, geldend op de plaats en het tijdstip van Inontvangstneming. 



5. Onder toepassing van het bepaalde in artikel 7 lid 7, is de aansprakelijkheid van 
Vaartjes voor alle andere schade dan schade aan en/of verlies van de Zaken, beperkt 
tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde 
schadeoorzaak, met dien verstande – en met inachtneming van deze beperking van 
aansprakelijkheid tot 10.000 SDR – dat in het geval door Vaartjes douaneformaliteiten 
worden verricht of door deze als fiscaal vertegenwoordiger wordt opgetreden, Vaartjes 
niet aansprakelijk is voor enige schade, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de schade 
is ontstaan door schuld of nalatigheid van Vaartjes.  

6. Eventuele Voorraadverschillen dienen te blijken uit opname van de fysieke voorraad, 
welke opname voor rekening van de Opdrachtgever tenminste eenmaal per jaar en 
tevens op het moment dat de Overeenkomst eindigt dient plaats te vinden.  
Eventuele tekorten en eventuele overschotten worden daarbij tegen elkaar weg geboekt. 
Van enige aansprakelijkheid van Vaartjes voor Voorraadverschillen kan slechts sprake 
zijn indien en voor zover, in de rekeneenheid die voor de registratie van de voorraad 
wordt gehanteerd, de tekorten (manco’s) eventuele overschotten overtreffen met 
minstens één procent van het aantal, dat op jaarbasis betreffende die Zaken onderwerp is 
van de Overeenkomst. Elke aanpassing door de Logistieke dienstverlener van zijn 
voorraadadministratie, niet ten gevolge van in- en uitslag van goederen, zal zo spoedig 
mogelijk door hem aan de Opdrachtgever worden gemeld. Ten overvloede wordt 
uitdrukkelijk overeengekomen dat deze Voorwaarden ook de aansprakelijkheid van 
Vaartjes wegens Voorraadverschillen beheersen, met inbegrip van de 
aansprakelijkheidslimieten omschreven in artikel 5 lid 3.  

7. Vaartjes is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade en immateriële 
schade, hoe ook ontstaan.  

8. Vaartjes kan zich niet beroepen op de in het onderhavige artikel bepaalde 
aansprakelijkheidslimieten in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van hemzelf.  

9. Indien Vaartjes door de Opdrachtgever buiten overeenkomst wordt aangesproken ter 
zake van bij de uitvoering van de Logistieke activiteiten ontstane schade, dan is 
Vaartjes niet verder aansprakelijk dan hij dit zou zijn op grond van de Overeenkomst.  

10. Kan Vaartjes ter afwering van zijn aansprakelijkheid voor een gedraging van een 
Hulppersoon of ondergeschikte aan de Overeenkomst een verweermiddel jegens de 
Opdrachtgever ontlenen, dan kan ook de Hulppersoon of ondergeschikte, indien zij 
op grond van deze gedraging door de Opdrachtgever wordt aangesproken, dit 
verweermiddel inroepen, als ware ook de Hulppersoon of ondergeschikte zelf partij 
bij de overeenkomst.  

11. Wordt Vaartjes ter zake van beschadiging of verlies van een zaak of vertraging in de 
aflevering, buiten overeenkomst aangesproken door iemand die geen partij is bij de 
Overeenkomst of een door of namens Vaartjes gesloten overeenkomst tot vervoer, dan is 
hij tegen deze niet verder aansprakelijk dan hij uit overeenkomst zou zijn. 

 
Artikel 8. Vrijwaring  
1. Opdrachtgever vrijwaart Vaartjes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade leiden, veroorzaakt door een handelen of nalaten door de 



opdrachtgever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wier diensten de 
opdrachtgever op welke wijze dan ook gebruik maakt.  

2. Indien Vaartjes uit dien hoofde door derden wordt aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden 
Vaartjes zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval 
verwacht mag worden. Blijft opdrachtgever in gebreke met het nemen van adequate maatregelen, dan is 
Vaartjes, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de 
zijde van Vaartjes en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van 
opdrachtgever. 

 
Artikel 9. Zekerheden  
1. Vaartjes heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die 

hij in verband met overeenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem niet toe indien hij op het 
tijdstip dat hij de zaken ontving, reden had te twijfelen aan de bevoegdheid van de opdrachtgever de 
zaken ter beschikking te stellen.  

2. Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede 
op de hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te 
aanvaarden.  

3. Tegenover de opdrachtgever kan Vaartjes het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog 
verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.  

4. Tegenover derden, die in de hoedanigheid van opdrachtgever tot voorgaande overeenkomsten toetrad, 
kan Vaartjes het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband 
met die overeenkomsten.  

5. Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet 
spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks 
verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem 
betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.  

6. Alle zaken, documenten en gelden van opdrachtgever, die Vaartjes in verband met de overeenkomst 
onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de 
opdrachtgever heeft.  

7. Behoudens in de gevallen waarin de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, hem 
surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen van toepassing is verklaard, heeft Vaartjes nimmer het recht de verpande zaken te 
verkopen zonder toestemming van de rechter overeenkomstig art. 3:248 lid 2 BW. 

 
Artikel 10. Kennisgeving  
1. Opdrachtgever stelt Vaartjes onverwijld op de hoogte van de volgende situaties:  

a. beslaglegging op de roerende of onroerende goederen van opdrachtgever;  
b. (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van opdrachtgever;  
c. opheffing, fusie of splitsing van de rechtspersoon van opdrachtgever;  

2. Opdrachtgever stelt de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld in 
kennis van de inhoud van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

 
Artikel 11. Beëindiging  
1. In de volgende gevallen is Vaartjes gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen of te 
ontbinden of zijn verplichtingen tot nakoming op te schorten:  
a. opdrachtgever komt toerekenbaar tekort in de nakomelingen van zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien; 



b. in geval van (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling of faillissement van 
opdrachtgever;  

c. in geval opdrachtgever de vrije beschikking over zijn vermogen verliest of anderszins beslag wordt 
gelegd op zijn vermogen;  

d. in geval van overmacht of door omstandigheden welke voor rekening en risico van opdrachtgever 
komen en de werkzaamheden daardoor onevenredig worden vertraagd of niet meer op een 
verantwoorde en veilige wijze kunnen plaats vinden of voortgezet, dan wel wanneer anderszins 
door onvoorziene omstandigheden door opdrachtgever in redelijkheid geen (ongewijzigde) 
nakoming van de overeenkomst meer van Vaartjes kan worden gevergd.  

2. Alle vorderingen van Vaartjes op opdrachtgever worden dan terstond opeisbaar.  
Indien Vaartjes tot beëindiging, opschorting of ontbinding overgaat in overeenstemming met artikel 
11 lid 1, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten van opdrachtgever 
of derden.  

3. Indien de beëindiging, opschorting of ontbinding door toedoen van opdrachtgever is gedaan, dan heeft 
Vaartjes recht op vergoeding van alle schade, daaronder begrepen de kosten die direct en indirect zijn 
ontstaan.  

4. De kosten van Vaartjes voor de buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen welke Vaartjes nodig 
mocht achten voor het ten gelde maken van zijn rechten onder de overeenkomst of deze algemene 
voorwaarden, komen voor rekening van opdrachtgever. 

 
Artikel 12. Verjaring  
1. Alle vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of deze algemene voorwaarden, waaronder alle 

vorderingen uit hoofde van een remboursbeding verjaren met de tijd van 12 (twaalf) maanden. 
2. De verjaring loopt vanaf de dag, volgende de dag, waarop de vordering is ontstaan. 
 
Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze  
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien 

aan een verbintenis gedeeltelijk of geheel in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien 
opdrachtgever of een derde in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag wordt uitgesloten.  

2. Alle geschillen die ontstaan in verband met een overeenkomst, of het bestaan, de geldigheid en/of 
de beëindiging ervan, worden uitsluitend aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter van de 
Rechtbank Overijssel.  

3. Partijen zullen pas dan een beroep doen op de rechter, nadat zij hebben gepoogd het geschil in de minne 
te beslechten. 

 
Artikel 14. Samenloop algemene bepalingen en specifieke bepalingen  
1. Voor het bepalen of een van de volgende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden van toepassing is 

op een overeenkomst, zal de inhoud die Vaartjes geeft aan een overeenkomst bepalend zijn.  
2. Het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (het ‘CMR 

verdrag’), de Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te 
Amsterdam en Rotterdam (‘AVC’), de Algemene voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport 
VVT, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam (‘VVT’), de Algemene 
voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbanken te Amsterdam en 
Rotterdam (de ‘AVB’), worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens 
beschikbaar via onze website www.vaartjestransport.nl onder het kopje algemene voorwaarden. 

 
Artikel 15. Meerdere activiteiten voor een opdrachtgever 

http://www.vaartjestransport.nl/


1. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meerdere activiteiten en indien daardoor meerdere 
hoofdstukken van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op die overeenkomst, dan geldt, voor 
zover mogelijk, dat de overeenkomst elk voor haar onderdeel wordt bepaald door het toepasselijke 
hoofdstuk van deze algemene voorwaarden. Indien dit niet mogelijk is, geldt in ieder geval hoofdstuk 1 
van deze algemene voorwaarden en indien van toepassing het Verdrag betreffende de overeenkomst tot 
internationaal vervoer van goederen over de weg (‘CMR verdrag’) voor de overeenkomst. 

 

 

Hoofdstuk 2 Bepalingen voor transportwerkzaamheden 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid  
1. De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op 

een overeenkomst voor het vervoer van goederen over de weg door middel van voertuigen.  
2. Deze bepalingen gelden naast de bepalingen uit hoofdstuk 1. 
 
Artikel 2. Internationale transportovereenkomsten  
1. Het CMR verdrag en in aanvulling daarop de AVC zijn van toepassing op overeenkomsten tussen 

partijen wanneer de plaats van inontvangstneming der goederen en de plaats bestemd voor de aflevering, 
zoals deze zijn aangegeven in de overeenkomst, gelegen zijn in twee verschillende landen, waarvan 
tenminste een een bij het CMR Verdrag aangesloten partij is.  

2. Bij deze sluit Vaartjes en voorzover mogelijk opdrachtgever uit hetgeen bepaald is in artikel 38 van 
het CMR verdrag.  

3. Indien hetgeen bepaald is in het CMR verdrag strijdig is met de algemene bepalingen in hoofdstuk 1 
van deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen bepaald is in het CMR verdrag. 

 
Artikel 3. Nationale transportovereenkomsten  
1. Voor overeenkomsten waarop hoofdstuk 2 betrekking heeft en waarop het CMR verdrag niet van 

toepassing is, zijn de AVC van toepassing.  
2. Indien hetgeen bepaald is in de AVC in strijd is met hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1 van deze 

algemene voorwaarden, geldt hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden. 
 

Hoofdstuk 3 Hijswerkzaamheden 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid  
1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben 

op werkzaamheden bestaande uit hijs- en takelwerkzaamheden d.m.v. autolaadkranen en andere 
hijsgereedschappen zoals hefsteigers en hefbokken.  

2. Deze bepalingen gelden naast de bepalingen uit hoofdstuk 1. 
 
Artikel 2. Bepalingen  
1. Op overeenkomsten waarop dit hoofdstuk van toepassing is zijn de VVT van toepassing, met 

uitsluiting van hetgeen bepaald is in hoofdstuk B I en II Bijzondere Voorwaarden. Indien hetgeen 
bepaald is in de VVT in strijd is met hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1 van deze algemene 
voorwaarden, geldt hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden. 

 

Hoofdstuk 4 Bedrijfsverhuizingen 



Artikel 1. Toepasselijkheid  
1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op 

werkzaamheden bestaande uit een verhuizing, zowel intern als extern, van zaken waartoe opdracht 
wordt gegeven door een rechtspersoon, een natuurlijke persoon in de uitoefening van een bedrijf of een 
beroep of een (overheids)instelling.  

2. Deze bepalingen gelden naast de bepalingen uit hoofdstuk 1. 
 
Artikel 2. Bepalingen  
1. Op overeenkomsten waarop dit hoofdstuk van toepassing is zijn de AVB van toepassing. Indien hetgeen 

bepaald is in de AVB in strijd is met hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1 van deze algemene 
voorwaarden, geldt hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden. 

 

Hoofdstuk 5 Opslag 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid  
1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben 

op werkzaamheden bestaande uit de opslag van goederen.  
2. Deze bepalingen gelden naast de bepalingen uit hoofdstuk 1. Indien de bepalingen van dit hoofdstuk in 

strijd zijn met hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen 
bepaald is in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden. 

 
Artikel 2. Verplichtingen van Vaartjes  
Vaartjes is verplicht:  
1. De zaken op de overeengekomen wijze op te slaan voor de overeengekomen duur.  
2. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een vervoerdocument 

en de overige door de opdrachtgever verstrekte documenten in ontvangst te nemen en in dezelfde staat als 
waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren.  

3. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan de opdrachtgever. 
Indien Vaartjes verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen wordt degene, die namens 
Vaartjes de overeenkomst heeft ondertekend, geacht contactpersoon te zijn.  

4. De opslag en de werkzaamheden aan de zaken te doen plaatsvinden in overeengekomen of 
daarvoor geschikte ruimten.  

5. Ten aanzien van de zaken alle, ook niet rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeiende, noodzakelijke 
maatregelen op kosten van de opdrachtgever te nemen en alvorens daartoe over te gaan, indien 
mogelijk, overleg te plegen met de opdrachtgever.  

6. Op schriftelijk verzoek en voor rekening van de opdrachtgever ten behoeve van deze, onder opgave van 
de gewenste dekking, de zaken te verzekeren bij een solide verzekeraar en op verzoek een kopie van de 
polis aan de opdrachtgever te verstrekken.  

7. De opdrachtgever en de door deze aangewezen personen toe te laten tot de ruimten waarin zich de 
zaken bevinden, mits zulks:  
–in aanwezigheid van Vaartjes plaatsvindt;  
–vooraf kenbaar is gemaakt;  
–geschiedt conform de huisregels van Vaartjes.  

8. De opgeslagen zaken niet te verplaatsen tenzij de uitvoering van de overeenkomst, de bedrijfsactiviteiten 
van Vaartjes dan wel het onderhoud van de betreffende ruimte(n) dit noodzakelijkerwijze met zich 
meebrengt. 



9. Alvorens zaken, die uiterlijk waarneembaar beschadigd zijn, in ontvangst te nemen instructies te 
vragen aan de opdrachtgever. Indien niet tijdig instructies verkregen kunnen worden, is Vaartjes 
gerechtigd de inontvangstneming van de beschadigde zaken te weigeren.  

10. In te staan voor het door hem gebruikte materiaal ter uitvoering van de overeenkomst.  
11. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van feiten en gegevens, die hem op basis 

van de overeenkomst bekend zijn. 
 
 
Artikel 3. Verplichtingen van de opdrachtgever  
De opdrachtgever is verplicht:  
1. Eén of meer contactpersonen aan te wijzen en daarvan opgave te doen aan Vaartjes.  
2. Indien de opdrachtgever verzuimt één of meer contactpersonen aan te wijzen als bedoeld in lid 1 van dit 

artikel, wordt degene die namens de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend geacht 
contactpersoon te zijn.  

3. Vaartjes tijdig al die opgaven te doen omtrent de zaken alsmede de behandeling daarvan waartoe hij in 
staat is of waartoe hij in staat behoort te zijn en waarvan hij weet of behoort te weten dat zij voor 
Vaartjes van belang zijn, tenzij hij mag aannemen dat Vaartjes deze gegevens kent of behoort te kennen. 
De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.  

4. De overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, vergezeld van een 
vervoerdocument en de overige door of krachtens de wet van de zijde van de opdrachtgever vereiste 
documenten ter beschikking van Vaartjes te stellen.  

5. Naast de overeengekomen prijs, de door Vaartjes gemaakte kosten met betrekking tot de bijkomende 
werkzaamheden, alsmede de kosten van Vaartjes, binnen de gestelde betalingstermijn te vergoeden. 

6. In te staan voor het door hem aan Vaartjes ter beschikking gestelde materiaal.  
7. Bij beëindiging van de overeenkomst de zich nog bij Vaartjes bevindende zaken uiterlijk op de laatste 

werkdag van die overeenkomst in ontvangst te nemen, zulks na betaling van al hetgeen verschuldigd is 
of zal worden. Voor hetgeen na beëindiging van de overeenkomst verschuldigd zal zijn, kan de 
opdrachtgever volstaan met het stellen van voldoende zekerheid.  

8. Tegenover derden geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van de feiten en gegevens, die hem 
op basis van de overeenkomst bekend zijn. 

 
Artikel 4. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever  
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door personen en/of zaken die 

Vaartjes overeenkomstig Artikel 2 lid 7 van deze voorwaarden van de zijde van de opdrachtgever heeft 
moeten toelaten op zijn terrein. 

 
Artikel 5. Einde van de overeenkomst 



1. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen, als vermeld in Artikel 4 lid 6 van 
dit hoofdstuk, is Artikel 21 AVC overeenkomstig van toepassing. 

 
 
Hoofdstuk 6 Montage werkzaamheden 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid  
1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op overeenkomsten die betrekking hebben op 

werkzaamheden bestaande uit het monteren, verbinden en plaatsen van metalen vloerpanelen.  
2. Deze bepalingen gelden naast de bepalingen uit hoofdstuk 1. Indien de bepalingen van dit hoofdstuk in 

strijd zijn met hetgeen bepaald is in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen 
bepaald is in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden. 

 
Artikel 2. Uitvoering van de Overeenkomst 
 
1. Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, 

welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen prestatie door Vaartjes, 
waaronder tevens begrepen alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk 
zijn om het werk uit te voeren. Vaartjes mag erop vertrouwen dat de aangeleverde gegevens door 
Opdrachtgever rechtmatig en juist zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tegendeel.  

2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Vaartjes de werkzaamheden van de overeengekomen 
prestatie ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat Vaartjes bij de uitvoering 
van de werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:  
a. gas, water, elektriciteit en internet;  
b. verwarming;  
c. afsluitbare droge opslagruimte;  
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 

 
3. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade aan en diefstal of verlies van zaken 

van Vaartjes, opdrachtgever en derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde materialen of 
bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op of nabij de plaats waar de werkzaamheden 
worden verricht.  

4. Wijzigingen in de uitvoering van de overeengekomen prestatie resulteren in ieder geval in meerwerk als:  
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;  
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;  
c. geschatte hoeveelheden meer dan 5% afwijken.  

5. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het 
meerwerk wordt verricht. 

 
Artikel 3. Levering 
 
1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de overeengekomen prestatie worden door Vaartjes bij 

benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Vaartjes ervan 
uit dat zij de overeengekomen prestatie kan uitvoeren onder de omstandigheden die Vaartjes op dat 
moment bekend zijn.  

2. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details 
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en 
dergelijke in het bezit zijn van Vaartjes, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de 
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de overeengekomen prestatie is voldaan.  

3. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan Vaartjes bekend waren toen zij de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode van de overeengekomen prestatie vaststelde, kan Vaartjes de levertijd en/of 



uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die Vaartjes nodig heeft om de overeengekomen prestatie 
onder deze omstandigheden uit te voeren. 

 
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode van de overeengekomen 
prestatie verlengd met de tijd die Vaartjes nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te 
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. 

 
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Vaartjes worden de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode van de overeengekomen prestatie verlengd met de duur die Vaartjes, met 
inachtneming van haar planning, nodig heeft om de overeengekomen prestatie uit te voeren nadat de 
reden voor de opschorting is komen te vervallen. 

 
4. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die Vaartjes maakt als gevolg van een vertraging in de 

levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 3 van dit artikel te voldoen.  
5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft opdrachtgever in geen geval recht 

op schadevergoeding of ontbinding.  
6. Levering vindt plaats op het moment dat Vaartjes de zaak ter beschikking stelt aan opdrachtgever en aan 

opdrachtgever heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. Het risico van de zaak gaat 
over op het moment dat Vaartjes deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.  

7. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uitvoeringsperiode de zaak of zaken 
die onderwerp zijn van de overeengekomen prestatie op de overeengekomen plaats af te nemen.  

8. Indien is overeengekomen om de overeengekomen prestatie in gedeelten te leveren, is opdrachtgever 
verplicht alle gedeelten van de overeengekomen prestatie af te nemen. Niet afgenomen zaken 
worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.  

9. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 7 en 8 van dit artikel is opdrachtgever aan Vaartjes 
een boete verschuldigd van € 250,- per dag met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast 
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

 
 
Artikel 4. Oplevering 
 
10. Het werk voortvloeiende uit de overeengekomen prestatie wordt als opgeleverd beschouwd:  
a) als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; of  
b) als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in 

gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; of  
c) als Vaartjes schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en 

opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk 
al dan niet is goedgekeurd; of  

d) als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen 
die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in 
de weg staan. 

 
11. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk 

kenbaar te maken aan Vaartjes. Opdrachtgever dient Vaartjes in dat geval in de gelegenheid te stellen 
het werk alsnog op te leveren. 

 
 
Artikel 5. Garantie, Gebreken en herstel  
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Vaartjes voor een periode van [zes (6)] maanden na 

(op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.  
2. Indien er sprake is van een ondeugdelijke uitvoering van de overeengekomen prestatie en/of een gebrek 

in de overeengekomen prestatie, dan dient opdrachtgever binnen veertien dagen nadat hij de 
ondeugdelijke uitvoering of het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken 
Vaartjes hierover schriftelijk te informeren. Opdrachtgever kan op een ondeugdelijke uitvoering van of 
een gebrek in de overeengekomen prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen deze termijn van 
veertien dagen Vaartjes hierover schriftelijk heeft geïnformeerd. 



3. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens klachten als in 
het voorgaande lid bedoeld.  

4. Indien opdrachtgever tijdig heeft aangegeven dat de overeengekomen prestatie ondeugdelijk is 
uitgevoerd en/of een gebrek omvat en voor zover deze klacht naar het oordeel van Vaartjes terecht is, 
zal Vaartjes de keuze maken of zij de betreffende werkzaamheden van de overeengekomen prestatie 
voor eigen rekening verbetert dan wel opnieuw verricht of opdrachtgever crediteert voor een evenredig 
deel van de factuur. Kiest Vaartjes voor het verbeteren dan wel opnieuw uitvoeren van de 
overeengekomen prestatie, dan bepaalt Vaartjes zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering daarvan. 
Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd 
materiaal, dan dient Opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.  

5. Onderdelen of materialen die door Vaartjes worden hersteld of vervangen, moeten door 
opdrachtgever aan Vaartjes worden toegezonden. Voor rekening van opdrachtgever komen:  
a. alle transport- of verzendkosten;  
b. kosten voor demontage- en montage;  
c. reis- en verblijfkosten.  

6. Opdrachtgever moet Vaartjes in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel ondeugdelijke 
uitvoering en/of gebrek van de overeengekomen prestatie te herstellen of opnieuw uit te voeren.  

7. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de in dit artikel genoemde garantie nadat hij aan al zijn 
verplichtingen ten opzichte van Vaartjes heeft voldaan.  

8. Geen garantie wordt gegeven als een eventueel ondeugdelijke uitvoering en/of gebrek van de 
overeengekomen prestatie het gevolg zijn van:  
a. normale slijtage;  
b. onoordeelkundig gebruik;  
c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;  
d. installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;  
e. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;  
f. gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.  

9. Geen garantie wordt gegeven op:  
a. geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;  
b. het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;  
c. onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

 
9. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van 

opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 
10. Opdrachtgever kan de rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 
 
Artikel 6. Rechten van Intellectuele eigendom 
 
1. Alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten op door Vaartjes verstrekte ideeën, 

(bouw)tekeningen, (proef)ontwerpen en andere resultaten ten behoeve van de overeengekomen 
prestatie, blijft volledig bij Vaartjes, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval 
kan Vaartjes hiervoor een vergoeding bedingen.  

2. Vaartjes draagt bij de uitvoering van de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over aan 
opdrachtgever.  

3. Vaartjes is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten van derden. 

 
 
Artikel 7. Overmacht 
 
1. Vaartjes heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht 

tijdelijk is verhinderd haar contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. 



2. Vaartjes is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan 
zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en Vaartjes kunnen de overeenkomst na afloop van deze 
termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat 
nog niet is nagekomen.  

3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van 
Vaartjes of door Vaartjes ingeschakelde derden niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het 
weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of 
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen. 

 
 
Artikel 8. Duur en beëindiging 
 
1. Opdrachtgever is enkel bevoegd om de overeenkomst op te zeggen, indien Vaartjes hiermee instemt of 

indien er sprake is van een tekortkoming van Vaartjes en Vaartjes deze tekortkoming niet binnen 30 
dagen heeft hersteld. Indien de overeenkomst wordt beëindigd met instemming van Vaartjes, dan heeft 
Vaartjes in dat geval recht op een direct opeisbare vergoeding zoals vermeld in artikel 11 van 
hoofdstuk één van deze algemene voorwaarden. 


