ALGEMENE VOORWAARDEN MPL B.V.
per 1 augustus 2016
1. Definities
MPL B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MPL B.V., statutair gevestigd te Waspik, gemeente Waalwijk en
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 17226630, die in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening op zich neemt werkzaamheden uit te voeren zoals
horizontaal/verticaal transport, takelen, slepen of vervoeren, dan wel
daartoe personeel ter beschikking te stellen of welke andere daarmee
verband houdende prestatie dan ook te verrichten, één en ander in de
ruimste zin des woords.
Opdracht: iedere overeenkomst met MPL B.V. in het kader van diens
normale bedrijfsuitoefening.
Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die bij de opdracht
wederpartij van MPL B.V. is.
Materiaal: de kraan of kranen, andere voertuigen en/of
gereedschappen, die door MPL B.V. bij de uitvoering van de opdracht
worden gebruikt.
Kraanmachinist: de door MPL ingeschakelde werknemer(s),
ondergeschikte(n) en/of andere (hulp)persoon of -personen die
namens MPL B.V. de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden
verricht(en).
2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes
van MPL B.V., alle opdrachten, alsmede alle daarop
voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van
welke aard dan ook. Afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden zijn slechts van kracht indien en voor zover
schriftelijk door MPL B.V. en de opdrachtgever overeengekomen.
2. De toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever
gehanteerde Voorwaarden, hoe genaamd ook, wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts
schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na
uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door MPL B.V.
4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de
tussen MPL B.V. en de opdrachtgever gesloten opdracht, prevaleert
de inhoud van de opdracht.
3. Totstandkoming/wijziging en annulering opdracht
1. Een opdracht komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding van
een offerte door de opdrachtgever dan wel door de aanvaarding
door MPL B.V. van een verzoek tot het aangaan van een opdracht.
2. Een door MPL B.V. schriftelijk uitgebrachte offerte is geldig
gedurende 5 werkdagen, tenzij anders aangegeven, de aanvaarding
dient plaats te vinden binnen 5 werkdagen.
3. Overeenkomsten zullen in principe schriftelijk door MPL B.V. aan
de opdrachtgever bevestigd worden.
4. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur van één
bouwproject, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
5. Wijziging of aanvulling van de opdracht bindt MPL B.V. slechts na
schriftelijke bevestiging daarvan door MPL B.V..
6. a) Indien de opdrachtgever voorziet dat de eindtermijn van de
opdracht zal uitlopen, zal hij dat 14 dagen voordien schriftelijk
aan MPL B.V. mededelen en met MPL B.V. in overleg treden
over verlenging van de opdracht.
b) De duur van de opdracht kan indien partijen zulks alsnog
overeenkomen ook korter worden bepaald. Tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen, is beëindiging op een termijn korter
dan 14 dagen niet mogelijk.
c) Indien de opdracht is aangegaan tot “einde project” of
anderszins met een einddatum bij benadering, is opdrachtgever
verplicht de beëindiging uiterlijk 14 dagen van tevoren
schriftelijk aan MPL B.V. te melden. Bij het niet in acht
nemen van deze termijn van 14 dagen, is opdrachtgever de
overeengekomen vergoeding verschuldigd over deze termijn.

7. Iedere kraanmachinist van MPL B.V. belast met de uitvoering van
de opdracht heeft in principe een werkweek van 40 uur. Hieronder
is tevens begrepen de tijd die nodig is om van de begane grond in
de kraan te komen en vice versa.
8. Indien het betreft een opdracht voor een duur van één maand of
langer en de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk
annuleert vóór aanvang van de werkzaamheden, is hij aan MPL
B.V. verschuldigd een schadevergoeding te betalen ter zake van
annuleringskosten, welke zijn uitgedrukt in percentages van de
geschatte projectprijs en bedragen bij annulering vanaf vijf dagen
tot en met 48 uren vóór het contractuele aanvangstijdstip 10 %;
vanaf 48 uren tot en met 24 uren: 30 % en vanaf 24 uren tot en met
de aanvangstijd: 40 %. Indien het betreft een opdracht van een
periode korter dan één maand en de opdrachtgever besluit tot
annulering van de opdracht, blijft hij gehouden de integrale
overeengekomen vergoeding aan MPL B.V. te voldoen.
9. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk
annuleert ná aanvang van de werkzaamheden, is hij aan MPL B.V.
verschuldigd een schadevergoeding te betalen van 30 % van de
integrale onkosten, zijnde betaling van de vergoeding op basis van
40 uur voor de duur van de opdracht of van de projectprijs, zoals
schriftelijk overeengekomen, onverminderd het recht van MPL
B.V. om van de opdrachtgever eventuele meerdere schade te
vorderen en onverminderd de verplichting van opdrachtgever om
naast de hiervoor bedoelde schadevergoeding eventuele reeds
verrichte werkzaamheden af te rekenen conform het
overeengekomen tarief dan wel conform de overeengekomen
projectprijs naar rato.
4. Verplichtingen MPL B.V.
1. MPL B.V. is gehouden op de overeengekomen tijd en plaats bij de
opdrachtgever te verschijnen.
2. MPL B.V. is gehouden tot het aangaan van een deugdelijke
aansprakelijkheidsverzekering. Van de dekking van deze
verzekering is uitdrukkelijk uitgesloten:
a) de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het besturen, bezitten,
houden of gebruiken van werkmateriaal en/of motorrijtuigen
alsmede daaraan gekoppelde aanhangers, trailers of andere
objecten;
b) de aansprakelijkheid voor schade door en aan lading, ongeacht
hoe deze is ontstaan.
3. Ter zake deze door de “Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven”
uitgesloten zaken zal de opdrachtgever MPL B.V. vrijwaren van
aanspraken van derden en voorts zal opdrachtgever dienaangaande
MPL B.V. nimmer aansprakelijk stellen.
5. Geen verplichting tot zelf uitvoeren
1. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, heeft MPL B.V.
te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door
derden te laten uitvoeren, in welk geval deze algemene
voorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zullen
zijn.
2. Bij ziekte van de kraanmachinist zorgt MPL B.V. zelf voor een
vervanger.
3. Indien MPL B.V. niet voor een vervanger kan zorgen, kan de
opdrachtgever dit in overleg met MPL B.V. doen. Eventuele kosten
voor het verschil in tarief komen voor rekening van de
opdrachtgever.
6. Verplichtingen voor de opdrachtgever
1. De opdrachtgever stelt een volgens de toepasselijke normering
goedgekeurde kraan met hijsmateriaal ter beschikking aan MPL
B.V.
2. De opdrachtgever zorgt dat de kraan op de daarvoor gezette tijden
wordt gekeurd.

3. Indien de kraan of het hijsmateriaal defect is, zorgt de
opdrachtgever voor reparatie.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de bouwplaats niet kan
worden betreden door onbevoegden. Indien de bouwplaats door
onbevoegden wordt betreden en door hen schade wordt aangericht,
in welke vorm en aan welke zaken dan ook, is de opdrachtgever
verantwoordelijk voor de schade.
5. De opdrachtgever stelt een ruimte ter beschikking aan MPL B.V.
waar de kraanmachinist zich kan omkleden en de pauzes kan
doorbrengen, alsmede een toilet.
7. Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Iedere aansprakelijkheid van MPL B.V. wordt hierbij uitgesloten,
behoudens het bepaalde in de navolgende leden van dit artikel.
2. MPL B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, welke is
veroorzaakt door handelen of nalaten van door MPL B.V. bij de
uitvoering van de opdracht betrokken derden.
3. MPL B.V. is nimmer aansprakelijk voor mogelijke schade door
haar veroorzaakt als gevolg van het verplicht opvolgen van
aanwijzingen door derden aan de kraanmachinist tijdens het hijsen.
4. MPL B.V. is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of
bedrijfsschade als gevolg va n een eventuele tekortkoming in de
nakoming van de opdracht, behoudens indien en voor zover deze
schade valt onder de dekking van de in artikel 4 bedoelde
verzekering.
5. Indien en voor zover MPL B.V., ondanks het bepaalde in de
voorgaande leden, toch aansprakelijk mocht zijn jegens
opdrachtgever dan is de aansprakelijkheid van MPL B.V. in ieder
geval beperkt tot de schade die valt onder de dekking van de in
artikel 4 bedoelde verplichte verzekering ter zake de wettelijke
aansprakelijkheid jegens derden en die in voorkomend geval door
de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed.
6. De opdrachtgever is gehouden MPL B.V. ter zake de in de
voorgaande leden genoemde schade volledig te vrijwaren voor
aanspraken van derden.
7. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van
aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende verplichting
van de opdrachtgever tot vrijwaring gelden ook ten gunste van de
vervanger van MPL B.V., die al dan niet onder zijn directie bij de
uitvoering van de opdracht betrokken is.
8. Opschorten en beëindiging opdracht
1. MPL B.V. zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke
ingang kunnen opschorten indien:
a) de kraanmachinist of diens vervanger bij de uitvoering van de
opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de
gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet
beperkt tot asbest;
b) de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte
hijsgereedschappen van de opdrachtgever niet aan de wettelijke
eisen voldoen, zulks op basis van de normeringen opgetekend
in het zogenaamde “Kraanboek”;
c) bij de uitvoering van de opdracht sprake is van gevaarlijke
situaties, waaronder uitdrukkelijk begrepen de situatie dat naar
het oordeel van de kraanmachinist sprake is van een zodanige
windsnelheid in de omgeving van de kraan dat de
kraanmachinist is genoodzaakt deze hetzij conform de
voorschriften van de fabrikant, hetzij NEN 2024 of NEN 2026
en/of de hijstabel buiten bedrijf te stellen.
Zulks steeds ter beoordeling van de kraanmachinist van MPL B.V.
2. Indien MPL B.V. niet tijdig (dat wil zeggen uiterlijk 1 uur vóór de
overeengekomen (dagelijkse) aanvangstijd van de werkzaamheden)
is verwittigd door de opdrachtgever dat vanwege vorst geen werk
kan worden verricht, is de opdrachtgever het overeengekomen
tarief voor die dag onverminderd verschuldigd. Indien de
werkzaamheden door andere oorzaken niet verricht kunnen
worden, dan behoudt MPL B.V. recht op haar vergoeding.
3. Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur
kunnen worden hervat, zal MPL B.V. gerechtigd zijn de opdracht
onmiddellijk tussentijds en zonder inachtneming van enige
opzegtermijn te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei
schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.
Gedurende de duur van de opschorting zal het overeengekomen
tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen
werkzaamheden kunnen worden hervat.

4. In het geval een vaste prijs is overeengekomen, wordt bij
overschrijding van de geplande tijd een extra vergoeding betaald
per uur conform het uurtarief zoals overeengekomen in het
contract.
9. Prijzen en tarieven
1. MPL B.V. stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een vaste
projectprijs of een tarief (berekend naar tijdsduur) vast. Deze
projectprijs of dit tarief omvat uitsluitend de vergoeding voor de
door MPL B.V. te verrichten prestatie met inbegrip van de normale
daartoe behorende kosten. De prijzen en tarieven luiden excl.
B.T.W.
2. De prijzen en tarieven omvatten niet externe parkeerkosten,
heffingen van overheidswege of andere instantie, zoals ter zake van
invoerrechten, accijnzen, boeten enz., noch bijkomende kosten
voor andere voorgeschreven verplichtingen, waaronder tevens
begrepen het stellen van garanties of zekerheden. Deze heffingen
en kosten worden steeds afzonderlijk aan de opdrachtgever in
rekening gebracht.
3. Onder de prijs of het tarief vallen niet de reiskosten voor MPL B.V.
voor zover deze de 40 kilometer - vanaf de plaats waar het bedrijf
van MPL B.V. is gevestigd tot de plaats van tewerkstelling - te
boven gaan. Alsdan dienen de reiskosten integraal vanaf de plaats
waar het bedrijf van MPL B.V. is gevestigd te worden vergoed.
4. Het tarief is evenwel ook verschuldigd gedurende de tijd, nodig
voor eventuele reparaties aan materialen.
5. Voor opdrachten uit te voeren tussen 17.00 uur en 22.00 uur wordt
het tarief met 25% verhoogd. Voor opdrachten uit te voeren tussen
22.00 uur en 06.00 uur wordt het tarief met 50% verhoogd.
6. Voor opdrachten uit te voeren op zaterdagen, zondagen en/of
algemeen erkende feestdagen, de daaropvolgende nacht tot 06.00
uur daaronder begrepen, wordt het tarief met 100 % verhoogd.
7. Mocht de gesteldheid der terreinen van zodanige aard zijn, dat de
uitvoering van de opdracht niet dan met groot risico voor MPL
B.V. zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van
laatstgenoemde, dan heeft MPL B.V. het recht de opdracht
onuitgevoerd te laten zonder dat de opdrachtgever MPL B.V.
dienaangaande aansprakelijk kan stellen uit welke hoofde en ter
zake welke schade dan ook. Het vorenstaande laat onverlet
onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de door MPL
B.V. bestede tijd (waaronder uitdrukkelijk begrepen de nodeloos
gemaakte reistijd) af te rekenen conform het overeengekomen tarief
dan wel conform de overeengekomen projectprijs naar rato.
10. Betaling
1. De facturen worden één maal per week uitgeschreven aan de hand
van de door de opdrachtgever (of door een tussen beide partijen
overeengekomen persoon) voor akkoord getekende
tijdverantwoordingsformulieren, ook wel genoemd werkbriefjes,
welke de opdrachtgever binden.
2. De opdrachtgever is dan ook gehouden er op toe te (doen) zien dat
op de werkbriefjes het aantal uren, dagen en tijden op die dagen
waarop gewerkt is, juist is genoteerd en naar waarheid is ingevuld.
3. Bij verschil tussen de werkbriefjes en het door de opdrachtgever
behouden afschrift geldt het door de kraanmachinist van MPL B.V.
ingeleverde formulier voor de afrekening, welke in de factuur zal
worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs
van de opdrachtgever dat het genoemde verschil niet aan hem is toe
te rekenen.
4. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum
zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening in Nederlandse
valuta te geschieden op een door MPL B.V. aan te wijzen
bankrekening. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de
datum van creditering van de betreffende rekening.
5. Bij niet-tijdige betaling (daaronder begrepen betaling van enige
termijn) is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met
ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de
betalingstermijn, is de opdrachtgever, zonder dat daartoe enige
ingebrekestelling zal zijn vereist een rentevergoeding van 1,5% per
maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het
openstaande bedrag verschuldigd.
6. Indien de opdrachtgever in verzuim is, komen na schriftelijke
ingebrekestelling door MPL B.V. voorts te zijnen laste alle schaden
en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de
invordering vallende. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen
de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke

incassokosten worden hierbij vastgesteld op 15% van de
openstaande hoofdsom met een minimum van € 500,00.
7. MPL B.V. is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever betaling
vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens
verplichtingen te verlangen. Indien de opdrachtgever niet terstond
aan een daartoe strekkend verzoek van MPL B.V. voldoet en/of de
factuur niet tijdig heeft betaald, is MPL B.V. gerechtigd zijn
werkzaamheden op te schorten c.q. te beëindigen.
11. Reclames en verval van rechten van de opdrachtgever
1. Onder reclames worden verstaan alle klachten van de
opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de opdracht.
2. Reclames ter zake van de uitvoering van de opdracht dienen met
bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, doch
uiterlijk binnen 14 werkdagen na het einde der uitvoering van de
opdracht bij MPL B.V. te worden ingediend, bij gebreke waarvan
de opdrachtgever wordt geacht de uitvoering van de opdracht te
hebben goedgekeurd.
3. Elk recht van de opdrachtgever ter zake de opdracht vervalt in ieder
geval indien hij niet binnen één half jaar na het einde der uitvoering
van de opdracht een vordering tegen MPL B.V. heeft ingesteld.
12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmede
M PL B.V. bij het aangaan van de opdracht redelijkerwijze geen
rekening behoefde te houden en tengevolge waarvan de normale
uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend redelijkerwijs
niet van MPL B.V. kan worden verlangd, daaronder begrepen doch
niet beperkt tot werkstaking, de praktische onmogelijkheid de
opdracht uit te voeren door teniet gaan of verloren gaan van de
zaak waarop of waaraan de opdracht moet worden uitgevoerd, het
in gebreke zijn, c.q. blijven van leveranciers van MPL B.V.,
calamiteiten zoals brand bij MPL B.V. dan wel de opdrachtgever,
bovenmatig ziekteverzuim van kraanmachinisten,
verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.

2. In geval van overmacht heeft MPL B.V. het recht de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks ter keuze van MPL
B.V., zonder dat MPL B.V. tot enige schadevergoeding aan
opdrachtgever gehouden zal zijn.
13. Overig
1. De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van (een deel van) de
opdracht en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van
het overige deel van de opdracht en/of deze algemene voorwaarden
onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan
als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het
dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn
indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden
hebben.
2. MPL B.V. is te allen tijden gerechtigd de algemene voorwaarden te
wijzigen of aan te vullen. MPL B.V. zal haar opdrachtgever tijdig
op de hoogte brengen van wijzigingen in de algemene
voorwaarden. De opdrachtgever die een natuurlijk persoon, niet
handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf is, heeft de
bevoegdheid om bij een wijziging of aanvulling van de algemene
voorwaarden de overeenkomst te ontbinden indien de
opdrachtgever niet akkoord gaat met deze voorwaarden.
Opdrachtgever dient alsdan binnen twee weken nadat hij door MPL
B.V. op de hoogte is gesteld van de voorgenomen wijziging of
aanvulling aan MPL B.V. te berichten dat hij overgaat tot
ontbinding.
14. Geschillen
1. Op alle verbintenissen tussen MPL B.V. en de opdrachtgever is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen MPL B.V. en de opdrachtgever zullen
uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter
van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

