
 

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN CRANE TRADER B.V. 
 
Artikel 1. Definities 
1.1. Crane Trader B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal in het navolgende 
worden aangeduid met: "wij'' en ''ons''.  
1.2. Onder ''wederpartij'' en/of ''opdrachtgever'' wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze 

aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht 

verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige 

rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en 

erfgename(n). 

1.3. Onder "kranen" en/of “zaken” wordt verstaan alle producten en/of (tweedehands) kranen, transportmiddelen, 

kraan (componenten), onderdelen etc. die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij 

worden geleverd of in verband met het verrichten van diensten en werkzaamheden (waaronder 

reparatiewerkzaamheden).  

Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, 
overeenkomsten van opdracht (strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door ons) alsmede 
op alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, waaronder in de 
toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen inzake onder andere de verkoop van 
(nieuwe of gebruikte) kranen, kraancomponenten en onderdelen, het verrichten van 
reparatie-, onderhouds en overige werkzaamheden aan de kranen, en/of andere zaken. 
2.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3. Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de 
wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.  
 
Artikel 3. Aanbiedingen 
3.1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding 
bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is. 
3.2. Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de 
wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op 
ondergeschikte punten. 
3.3. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons ter 
plaatse op onze vestiging onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.  
3.4. Indien wij een offerte uitbrengen ter zake te besteden uren voor een uit te voeren reparatie, 
wordt die offerte slechts geacht een schatting te zijn. Wij kunnen bijkomende uren in rekening 
brengen.  
3.5. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan gemaakte reserveringen. De koop is pas definitief 
na de definitieve totstandkoming van de overeenkomst conform artikel 4 van deze algemene 
voorwaarden. 

 
Artikel 4.  Totstandkoming 
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke 
(en/of elektronische) aanvaarding van ons aanbod en indien de wederpartij een aanbod doet en/of 
een opdracht geeft, op het moment dat wij het aanbod en/of de opdracht schriftelijk bevestigen dan 
wel wanneer door ons een begin van uitvoering van de opdracht is gemaakt.   
4.2. Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij 
mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere 
tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan de wederpartij schriftelijk worden 
bevestigd.  
 
Artikel 5.  Levering 
5.1. Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter door ons opgegeven levertijden en/of 
opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke 
te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn van ten minste veertien dagen tot 
nakoming. 
5.2. Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, kan de wederpartij 
nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  
5.3. De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de 
uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde zaken en/of materialen.  
5.4. De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleveringstijdstip in 
ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder leverings-, 
opslag-, verzekerings- en stallingkosten) en schade, aan de wederpartij in rekening zullen worden 
gebracht.  
 



 

 

Artikel 6. Prijzen 
6.1. De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro’s, of in een andere door ons 
overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij anders 
schriftelijk overeengekomen.  
6.2. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de 
overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder 
normale omstandigheden. 
6.3. Wij behouden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te 
brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer 
prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en 
koerswijzigingen. 
6.4. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn afleveringskosten, 
servicekosten en kosten voor verzending, etc., nimmer in onze prijs inbegrepen. 
6.5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor 
rekening van de wederpartij. 
6.6. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoeringen van de 
overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen 
zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan kosten zijn ontstaan, worden door ons bij de 
wederpartij in rekening gebracht. Wij zijn gerechtigd de kosten die wij hebben moeten maken ter 
zake de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de  
wederpartij.  
 
Artikel 7. Risico 

7.1. Het risico van de verkochte kranen en/of zaken gaat van ons over op de wederpartij op het 
moment van levering.  
7.2. De zaken en/of kranen die door de wederpartij ter reparatie worden aangeboden, moeten bij ons 
worden aangeleverd. Het transport van deze voertuigen geschiedt voor rekening en risico van de 
wederpartij.  
7.3. De zaken en/of kranen waaraan op verzoek van de wederpartij door ons reparaties worden 
verricht, bevinden zich op of in de omgeving van onze terreinen voor risico van de wederpartij. De 
wederpartij staat er voor in, dat hij dan wel de rechthebbende met betrekking tot de desbetreffende 
zaak ervoor heeft zorggedragen, dat deze zaak genoegzaam is verzekerd. De wederpartij vrijwaart 
ons voor alle aanspraken van derden te dezer zake. 
 
Artikel 8. Betaling 
8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling voorafgaand aan de levering  of 
het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarbij gestelde termijnen gelden als fatale termijnen. Bij het 
verstrijken daarvan verkeert de wederpartij in verzuim. Verrekening met vorderingen die de 
wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan. 
8.2. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijn behouden wij 
ons het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 
15 % van het verschuldigde bedrag. Vanaf het verstrijken van de in artikel 8.1 genoemde fatale 
termijnen is de wederpartij voorts wettelijke rente verschuldigd over het in hoofdsom aan ons 
verschuldigde bedrag.  
8.3. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling van vreemde valuta bedragen, binnen de in artikel 8.1 
bedoelde termijn, behouden wij ons het recht voor valutaschommelingen ten opzichte van de euro 
aan de wederpartij door te berekenen. 
8.4. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, 
ongeacht of wij ter zake reeds hebben gefactureerd, terstond opeisbaar. Indien de voor betaling 
bestemde periode wordt overschreden, is de wederpartij zonder betalingsherinnering in gebreke. 
8.5. De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de zaken of om welke 
andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.  
 
Artikel 9.  Opschorting en retentierecht 
9.1. Wij zijn bevoegd om de (toekomstige) levering of onze prestatie op te schorten indien de 
wederpartij niet aan één of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis 
gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen 
niet zal nakomen. 
9.2. Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de wederpartij welke wij in het kader van de 
overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de verplichtingen samenhangend met de uitvoering 
van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet nakomt.  
 
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 
10.1. De eigendom van de kranen en/of andere zaken, niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat 
pas over op de wederpartij nadat deze al zijn of haar verplichtingen aan ons heeft voldaan en alle 
openstaande vorderingen aan ons zijn betaald.  

10.2. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet 

of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij 
gerechtigd voor rekening van de wederpartij de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
kranen en/of andere zaken terug te nemen.  



 

 

10.3. De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde kranen en/of andere 
zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons, te bewaren.  
10.4. Zolang er op door ons geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, 
mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of onderdeel van 
een andere zaak maken. 
 
Artikel 11. Garantie 
11.1. Indien en voor zover omtrent de staat van de kranen en/of andere zaken niets 
uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige 
garantie. Ook op gebruikte kranen en/of andere zaken kan uitsluitend aanspraak op een garantie  
worden gemaakt indien en voor zover dit uitdrukkelijk in de is overeenkomst bepaald. 
11.2. Voor (gebruikte) kranen en/of andere zaken geldt, dat deze zijn verkocht zonder enige vorm van garantie en 
in een conditie, zoals door wederpartij gezien op de website of op de verkooplocatie en door de wederpartij 
akkoord bevonden. Aan fouten op onze website kan de wederpartij geen rechten ontlenen.  
11.4. De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden 
eigendom van ons, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.   
 
Artikel 12. Aansprakelijkheid 
12.1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade tenzij deze is te wijten aan opzet of grove schuld van 
ons of onze leidinggevenden. Dit geldt specifiek doch niet uitsluitend voor eventuele te late levering 
en alle gevolgschade van te late levering van zowel goederen, diensten, papieren, verschepingen etc. 
12.2. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt 
tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade 

of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.  
12.3. Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot 
de prijs waarvoor de wederpartij de kraan en/of andere zaak heeft gekocht, dan wel tot het 
bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald, althans tot maximaal de dagwaarde van 
de betreffende zaak.  
12.4. Indien wij gronden aanwezig achten die ons ertoe brengen de hiervoor in dit artikel opgenomen 
bedingen niet toe te passen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot die schade en maximaal tot dat 
bedrag waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende 
gebruik, verzekerd hadden moeten zijn.   
12.5. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van 
alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten. 
12.6. De wederpartij draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken van de 
wederpartij, die wij onder ons hebben, gedurende de periode dat wij deze zaken onder ons hebben. 
Het wordt aan de wederpartij overgelaten dit risico te verzekeren. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor 
directe en indirecte schade aan door de wederpartij aan ons overhandigde zaken, tenzij sprake is van 
opzet of grove schuld van ons.  
12.7. In geval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade. 
Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming 
van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, 
oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of 
computerstoringen of andere ernstige storingen in onze bedrijfsvoering of in de bedrijfsvoering van 
door ons ingeschakelde derden.  
 
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
13.1. Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel 
of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit overeenkomsten of deze voorwaarden 
voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 
bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige 
internationale regelingen inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan 
worden uitgesloten. 
13.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met aanbiedingen en overeenkomsten 
waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, worden uitsluitend voorgelegd aan 
de Nederlandse rechter in het arrondissement van onze vestigingsplaats.  
    
14. Taal 

14.1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in de Engelse taal. In geval van 
een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse tekst van deze algemene 
voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in de 

Nederlandse taal. 
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