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De aangeboden offerte is onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van Uw
bestelling
De offerte is enkel geldig voor de firma waaraan ze gericht is en niet aan Tijdelijke Verenigingen,
zusterfirma’s, enz
De huurprijs omvat kraan, machinist en brandstof. De machinist voert de werken uit onder leiding
en toezicht van de opdrachtgever echter zonder de haalbaarheid en veiligheid uit het oog te
verliezen.
Onze kranen zijn uitgerust met standaard hijsmateriaal. Op Uw vraag kan bijkomend hijmateriaal
tegen meerprijs aangeleverd worden.
Alle genoemde tarieven zijn in €, exclusief BTW, exclusief milieubijdrage (0,91%), exclusief
vergunningskosten en eventuele bijkomende hijsverzekering
De klant dient ons voorafgaandelijk aan de aanvang van de werken schriftelijk te verwittigen
ingeval er goederen moeten gemanipuleerd worden die een waarde hebben hoger dan
125.000,00€.
Bij het ontbreken van instructies dienaangaande, gaan wij er van uit dat u zelf de verzekering
verzorgt waarbij U en Uw verzekeraars ons, bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst,
ontlasten van alle aansprakelijkheid en afzien van elk verhaal.
De prijs is gebaseerd op de door U opgegeven afmetingen en gewichten.
De prijs is geldig voor prestaties op tussen 06.00 uur en 18.00 uur, zowel op week
toeslag na werkuren en op zaterdag: 26€/uur. Op zon- en feestdagen: 50€/uur
Bij verhuur van eenzelfde kraan op dezelfde werf gedurende meerdere dagen, worden steeds min.
8 uur gefactureerd.
Eventuele opleidingen specifiek aan de werf/fabriek worden als prestatie gerekend
Wanneer bij hijswerken de kraan geheel of gedeeltelijk dient opgesteld te worden op de openbare
weg en/of wanneer er parkeerplaatsen vrijgehouden dienen te worden voor opstelling van de
kraan, is altijd een geldige politievergunning vereist. Deze vergunning wordt steeds voorzien door
de opdrachtgever en dient aanwezig te zijn op de werf. Ook het eventueel bijgevoegd
signalisatieplan dient voorgelegd te worden aan de kraanmachinist
Kranen en voertuigen (ballastwagen) met een eigen gewicht met meer dan 60 ton hebben oplegde
spertijden van 07.00 uur tot 09.00 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur. Wachttijden ten gevolge van
spertijden worden als volgt verrekend: 90€/uur, voor zowel kraanmachinist als ballastchauffeur.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kosten die voortvloeien door laattijdig
aankomen als deze te wijten zijn aan overmacht (bv. Weersomstandigheden, wegeniswerken,
stakingen)
Indien wij door omstandigheden (bv technische panne) niet in de mogelijkheid zijn de geplande
kraan te leveren kunnen wij de opdracht laten uitvoeren door derden, onder dezelfde voorwaarden
als met U overeengekomen.
Bij opdrachten die daags voor de uitvoering geannuleerd worden na 15u worden 50% van de
minimum inzet doorgerekend. Bij annulatie op de dag van de uitvoering zal 100% doorgerekend
worden.
Bij passage tolwegen (bv. Liefkeshoektunnel) wordt voor personenwagens 5,00€ en voor vrachten kraanwagens 15€ aangerekend.
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Op uw vraag kunnen wij een hijsplan opstellen. Hiervoor zal een forfaitair bedrag van 350,00€
aangerekend worden.
De verplaatsing van de kraan naar de werf en terug, alsook het opbouwen en afbouw van de kraan
worden aangerekend als werkuren.
De werf dient goed bereik-en berijdbaar te zijn. Het terrein en de toegang moeten bestand zijn
tegen de optredende gronddrukken. De klant zorgt ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar is
om de kraan volledig te kunnen opstellen en dat de nodige vergunningen aanwezig zijn.
Wanneer wij maatregelen nemen, in overleg met uw diensten, om voet- en/of fietspaden,
wegdekken enz.te beschermen door middel van het leggen van rijplaten/stempelschotten, dan doen
wij al het mogelijke om schade te voorkomen. Mocht ondanks onze inspanningen toch schade
ontstaan, kunnen
wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
De juiste aanslag der lasten geschiedt onder leiding van de klant en volgens instructies van Uw
verantwoordelijke op de werf aan onze kraanman
De te hijsen last is te voorzien van aangepaste hijsogen/aanslagpunten
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door onstabiliteit van de te
hijsen constructies of onderdelen en/of door niet geschikte aanslagmogelijkheden/aanslagpunten
Er mogen geen kelders, putten of (gas)leidingen onder de oprijroute en/of afstempelplaats zijn.
Wij gaan er van uit dat onze kranen niet ingezet worden in de onmiddellijke omgeving van onder
spanning staande hoogspanningslijnen
Behoudens schriftelijke afwijking zijn onze rekening in euro betaalbaar binnen een termijn van 30
dagen einde maand factuurdatum. Alle betalingen zijn zonder korting contant
Voor laattijdige betalingen worden van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een
verwijlintrest van 1% per maand aangerekend.
In geval van onrechtvaardig niet-betaling gevolgd door gerechtelijke tussenkomst zal de
schuldenaar naast de verwijlinteresten een vergoeding verschuldigd zijn van 12% op de hoofdsom,
met een minimum van 500 euro
Eventuele schade op de werf door vandalisme, brand of andere is ten laste van opdrachtgever

