Algemene Leveringsvoorwaarden
Van
Leo Hoekstra Kraanmachinist Verhuur
Gevestigd te Surhuizum
Nader te benoemen LHK

1.Algemeen
1.1 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen en zulks door LHK schriftelijk is bevestigd.
1.2 Afspraken met LHK binden LHK niet, tenzij schriftelijk bevestigd.
1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden door het
enkele feit van het geven van een opdracht aan LHK, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden
uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de
opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op briefpapier of in de eigen
voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze voorwaarden is hiervoor
niet voldoende.
1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn
overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden voor het overige op die
overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht,
tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door LHK met haar opdrachtgevers te sluiten
overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere
voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan LHK een opdracht tot
uitvoering van graaf, hijs, transportwerkzaamheden of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt,
machines door haar bemiddeling wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard
met haar wenst te sluiten.
1.6 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over `schriftelijk’, wordt een bericht per E-mailvooropgesteld dat deze E-mail met een zogenaamde niet automatisch verzonden `reply` is bevestigdhieraan gelijkgesteld.
1.7 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. LHK is eerst gebonden
nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
1.8 Alle door LHK opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W
1.9 Tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven dient opdrachtgever zelf zorg te dragen van het te
bedienen materiaal. Door LHK wordt slechts voor het te bedienen werktuig of voertuig deskundige
personen geleverd.

2 Opdrachten
2.1 Verzekering van materieel en last, alsmede van de aan het uitvoeren van de opdracht verbonden
risico’s zowel voor de opdrachtgever als derden,, arbeidsongeschiktheid en letselschade daaronder
begrepen, dient door opdrachtgever voor zijn rekening te worden uitgesloten.
2.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van LHK, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en
ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 3
2.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht
moet worden bespoedigd kunnen extra gemaakte werkuren en of andere extra gemaakte kosten in
rekening worden gebracht.
2.4 Opdrachtgever is gehouden de verplichting in de Arbowetgeving strikt na te komen en kan LHK nimmer
verplichten tot werkzaamheden in strijd met deze Arbowetgeving.
2.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met LHK voortvloeiende verplichtingen
niet stipt na komt, heeft LHK het recht de nakoming van alle verplichtingen ten opzichte van de
opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als
ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en of rechtelijke tussenkomst
benodigd is, met behoud van haar recht op schade vergoeding. Wat door opdrachtgever aan LHK
verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
2.6 LHK is gerechtigd zonder bericht aan of in overleg met de opdrachtgever de opdracht uitbesteden aan
of te laten verrichten door derden, indien dat naar de mening van LHK een goede of efficiënte uitvoering
van de opdracht niet in de weg staat.
2.7 LHK verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren,
doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de
opdrachtgever beoogde doel.
2.8 Indien LHK voor uitvoering van de opdracht gebruik moet maken van aanwezige voorzieningen,
materiaal en materieel, dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat deze voorzieningen, materiaal en
materieel volgens daarvoor geldende voorschriften binnen de voorgeschreven periode zijn goedgekeurd.

3.0 Klachten en Garantie
3.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.
3.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde
prestatie.
3.3 Opdrachtgever zal alle door LHK voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a.
door LHK in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de
kwaliteit en/of kwaliteit van de geleverde prestatie.
3.4 Indien LHK een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de
niet deugdelijke gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in
onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.
3.5 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft LHK niet ; in het bijzonder zal LHK geen
geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door
niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

4.0 Aansprakelijkheid
4.1 LHK draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook
ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of schuld.
4.2 LHK draagt geen aansprakelijkheid voor kabel schade, en werkt uitsluitend met KLIK melding en een
daarvoor aangewezen grondwerker om voor te steken, kosten van schade aan kabel en leidingen zijn voor
opdrachtgever, anders dan ten gevolge van eigen opzet of schuld.
4.3 LHK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijf of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan
het door haar bemiddeling geleverde.
4.4 LHK verplicht zich de door opdrachtgever ter verwerking geleverde materialen, doch aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door
verzekering gedekt
4.5 Bij verhuur is LHK nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolg van stilstand, storing of slecht
functioneren van gehuurde of gedeelten daarvan, dan wel schade ontstaan door diensten van bedienende
personen ter beschikking gesteld door LHK, behalve in geval van door opdrachtgever te bewijzen opzet of
grove schuld van LHK.
4.6 Adviezen worden door LHK naar beste weten en geheel te goede trouw verstrekt, doch zij aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade , direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de
door haar gegeven adviezen.
5.0 Opschorting en Beëindiging Opdracht
5.1 LHK is gerechtigd de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang op te schorten.
a. De weeromstandigheden, zoals onder andere, zware wind en vorst, het LHK onmogelijk maken om zijn
werkzaamheden uit te voeren, een ander ter beoordeling van LHK.
b. LHK bij uitvoeren van de opdracht dreigt te worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke
stoffen
c. Het materiaal waarmee alsmede de omstandigheden waarin de opdracht dient te worden uitgevoerd
niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen:
d. Indien de factuur niet binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn voldaan:
5.1 De LHK kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door
schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindiging indien opdrachtgever
al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend.
6.0 Betaling
6.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een week of indien het
met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van LHK daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling
c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. LHK is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen
betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van
een opdracht te verlangen.

6.1 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige
aftrek in euro.
6.2 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke welke LHK moet makenter effectuering van haar
rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
7.0 Geschillen
7.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
7.2 Op alle overeenkomsten en transacties van LHK is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse
bevoegde rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
8.0 Slotbepalingen
8.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Levering Voorwaarden niet voorzien, rust beslissing uitsluitend
bij LHK.

Handtekening LHK.

Handtekening Opdrachtgever

