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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP (DE-)MONTAGE, VERHUUR, VERKOOP EN 

LEVERING VAN KRANEN EN MACHINES 

 

Vastgesteld door 

Stravers Torenkranen B.V. (verder genoemd STK) 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verhuurovereenkomsten, opdrachten, koop- en 

verkoopovereenkomsten en alle andere overeenkomsten en transacties inzake het verrichten van leveringen en/of diensten, de 

verhuur en/of het tot stand brengen van een werk door STK aan of met wederpartijen gedaan of aangegaan. 

b. In het navolgende dienst STK te worden gelezen als de verkoper of de verhuurder, zulks afhankelijk van de context van de 

voorwaarden, in de hoedanigheid van aanbieder, verkoper, verhuurder, leverancier, aannemer, uitvoerder, reparateur e.d., en 

als de wederpartij de (aspirant) wederpartij, (aspirant) opdrachtgever, afnemer of wederpartij, aldus de wederpartij van STK in 

de ruimste zin van het woord. 

c. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen STK en wederpartij zijn 

overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. Inkoop- en/of andere 

voorwaarden van wederpartij worden door STK uitdrukkelijk afgewezen en gelden niet in de rechtsverhouding tussen STK en de 

wederpartij.  

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten 

a. Alle aanbiedingen van STK, in welke vorm ook gedaan, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. STK heeft 

het recht, ook na aanvaarding van een aanbieding door de wederpartij, de aanbieding binnen tien (10) werkdagen gerekend 

vanaf de dag na de aanvaarding, te herroepen.  

b. Overeenkomsten zijn voor STK eerst bindend indien en voor zover hij, na ontvangst van de order van wederpartij, dan wel na 

ontvangst van de aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij, deze schriftelijk heeft bevestigd.  

c. Opgaven en specificaties van STK betreffende maat, capaciteit, prestatie en/of resultaten, voorkomende in afbeeldingen, 

tekeningen, catalogi, prijscouranten, reclamemateriaal e.d. worden bij benadering verstrekt en binden STK niet.  

Artikel 3. (Huur-)Prijzen en waarborgsom 

a. De aangeboden respectievelijk overeengekomen (huur)prijzen zijn exclusief montage en demontage, verpakking, emballage, 

verzekering en transport en exclusief omzetbelasting of enige andere vorm van (belasting)heffing. De in de vorige zin genoemde 

posten worden de wederpartij boven op de aangeboden respectievelijk overeengekomen prijzen op dezelfde factuur in 

rekening gebracht.  

b. Indien de uitvoering van de order op verzoek van de wederpartij of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere aan 

de wederpartij toe te rekenen omstandigheden wordt vertraagd, zullen alle prijzen van STK worden verhoogd met de extra 

kosten, waaronder renteverlies en kosten van bewaring, die hierdoor voor STK ontstaan.  

c. Zolang de levering van de zaken niet heeft plaatsgevonden, behoudt STK zich het recht voor prijsverhogende factoren, van 

welke aard dan ook, aan de wederpartij door te berekenen, doch slechts voor zover deze verhogingen meer dan 0,5% van de 

genoemde prijs te boven gaan.  

d. Wanneer door STK zaken te koop zijn aangeboden tegen betaling in een andere valuta dan euro’s, behoudt STK, zolang de 

levering van de zaken niet heeft plaatsgevonden, zich het recht voor de prijs aan te passen voor zoveel als nodig is om de 

opgetreden waardedaling van de euro ten opzichte van de andere valuta te compenseren.  

e. De aangeboden respectievelijk overeengekomen huurprijzen zijn gebaseerd op de door de wederpartij aangegeven huurperiode 

en op een inzet van de kraan voor maximaal veertig (40) uur per week. De overeengekomen huurprijs wordt voor elk uur dat de 

kraan per week meer is gebruikt dan veertig (40) uur, verhoogd met twee procent (2%) van de aan de periode van een week toe 

te rekenen huurprijs.  

f. In de officiële zomervakantieperiode (de bouwvak) is de wederpartij over een periode van maximaal vier weken in beginsel geen 

huur verschuldigd. Wordt in deze zomervakantieperiode geheel of deels gewerkt, dan is de wederpartij over de weken waarin 

wordt gewerkt huur verschuldigd, berekend op de wijze als hiervoor beschreven. In de week waarin de beide kerstdagen vallen 

is de wederpartij over een periode van één week geen huur verschuldigd. Over andere vrije dagen (volgens cao, wettelijke 

feestdagen of anderszins) is de wederpartij overeenkomstig de huurovereenkomst huur verschuldigd. In geval van onwerkbare 

dagen door natuurverschijnselen (vorstverlet, zulks vast te stellen door het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid), bedraagt de 

huurprijs over die dagen vijftig procent (50%). STK verrekent het te veel door de wederpartij betaalde met de huurprijs voor de 

komende huurperiode. Alle andere gevallen van onwerkbare dagen, door welke oorzaak dan ook, komen voor rekening en risico 

van de wederpartij. Stilstand van de kraan ten gevolge van stakingen of werkonderbrekingen zijn voor rekening van de 

wederpartij.  

g. Indien en voor zover (een deel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is STK onverminderd 

zijn recht op nakoming te vorderen gerechtigd: 
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1. aan de wederpartij met ingang van die datum een rente van 1,5% per maand over de nog verschuldigde huurprijs in 

rekening te brengen, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en 

2. de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met de wederpartij gesloten huurovereenkomsten op te schorten. 

3. Indien de wederpartij ook na schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan STK 

verschuldigd is volledig te voldoen, is STK gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. STK kan alle 

kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover de wederpartij moet maken, aan de wederpartij 

in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van STK tegen de wederpartij minimaal 

€ 1.000,-. 

h. De betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de wederpartij 

verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van 

ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de wederpartij.  

i. STK kan, indien hij daartoe aanleiding ziet, de wederpartij bij het aangaan van de huurovereenkomst verplichten tot het storten 

van een waarborgsom dan wel tot het stellen van aanvullende en afdoende zekerheid, zulks naar keuze van STK. STK is pas tot 

nakoming uit hoofde van de huurovereenkomst verplicht nadat of de waarborgsom is gestort of de gevraagde zekerheid is 

gesteld. De waarborgsom wordt terugbetaald aan de wederpartij na het einde van de huurovereenkomst, zonder vergoeding 

van rente en onder verrekening met hetgeen de wederpartij uit welke hoofde ook te vorderen heeft.  

Artikel 4. Levering, risico en huurperiode 

a. De levertijd vangt aan op de dag dat STK de aanvaarding van de order van de wederpartij schriftelijk heeft bevestigd, dan wel op 

de in die bevestiging genoemde datum, dan wel – indien betaling aan STK van een bedrag voor of bij het begin van de uitvoering 

van de overeenkomst is overeengekomen – op het moment dat volledige betaling van dit bedrag is ontvangen. Indien 

tussentijdse wijzigingen worden aangebracht of de uitvoering door aan de wederpartij toe te rekenen omstandigheden wordt 

vertraagd, wordt de levertijd met de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van deze vertraging 

verlengd.  

b. Als plaats van (af-)levering geldt de bedrijfslocatie van STK te Veghel respectievelijk de plaats van verzending van de zaken. Het 

risico voor een door STK te leveren zaak gaat blijvend op de wederpartij over op het moment dat de aflevering een aanvang 

neemt vanaf de bedrijfslocatie van STK te Veghel respectievelijk de plaats van de rechtstreekse verzending van de zaken aan de 

wederpartij. De zaken reizen dientengevolge ook voor rekening en risico van de wederpartij. Indien geen nadere aanwijzingen 

door de wederpartij aan STK zijn gegeven, wordt de wijze van verpakkingen en transport, verzekering, enz. door STK als goed 

huisvader bepaald, zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.  

c. De huurperiode vangt aan op de dag dat STK de kraan aanvoert op het door de wederpartij aangegeven werkadres. Dit is de dag 

zoals tussen STK en de wederpartij overeengekomen en vastgelegd in de huurovereenkomst. Indien en voor zover de 

wederpartij de huurperiode op een ander tijdstip wenst te laten ingaan, is STK bereid hieraan zijn medewerking te verlenen mits 

de wederpartij zulks uiterlijk twee weken voor aanvang van de huurperiode schriftelijk aan STK heeft bericht. Bij niet tijdige 

berichtgeving blijft de in de huurovereenkomst opgenomen datum de dag waarop de huurperiode een aanvang neemt.  

d. De huurperiode eindigt op de dag dat de kraan op het bedrijf van STK aankomt. De wederpartij is verplicht STK hierover vier (4) 

weken van tevoren te informeren.  

Artikel 5. Huurobject en gebruik 

a. Het gehuurde, zijnde een kraan, wordt verhuurd exclusief bediening, energie (bij dieselgeneratoren ook exclusief de kosten voor 

olie verversen en filters) en kraanverlichting doch inclusief ballast. De kraan beschikt over een cabine die is voorzien van 

verlichting, verwarming, brandblusser en eventueel windmeter en de wettelijke verplichte documenten (het kraanboek in het 

bijzonder). Op het ontbreken van de voornoemde in de cabine aanwezige zaken dient STK op de dag van het in gebruik nemen 

van de kraan door de wederpartij te worden gewezen.  

b. STK garandeert dat de kraan door een gecertificeerde keuringsinstantie is onderzocht en goedgekeurd.  

c. De wederpartij is verplicht het huurobject te gebruiken als een goed wederpartij betaamt, hetgeen onder meer inhoudt: 

1. dat de wederpartij het gehuurde alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar 

zijn aard geschikt is; 

2. dat de wederpartij het gehuurde gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die STK hem op verzoek, door middel 

van instructieboeken en dergelijke of anderszins, verstrekt; 

3. dat de wederpartij het gehuurde doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is 

overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander 

conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar; 

4. dat de wederpartij alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of diefstal van het gehuurde; 

5. dat de wederpartij het huurobject niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop het gehuurde op basis van de 

huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat daarvoor voorafgaande toestemming van STK is verkregen.  

d. Indien voor het gebruik van het gehuurde een vergunning nodig is, draagt de wederpartij zorg voor de tijdige verkrijging van de 

vergunning.  

e. Het is de wederpartij verboden het gehuurde in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STK.  

f. Indien STK aan het einde van de huurperiode bij de inspectie van de kraan constateert dat een of meer van de onder a 

genoemde, in de cabine aanwezige, zaken ontbreekt, is de wederpartij aan STK een vergoeding verschuldigd van € 250,- per 

ontbrekende zaak. STK stuurt de wederpartij hiervoor een afzonderlijke factuur.  
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Artikel 6. Betaling 

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveranties zonder korting en tegen betaling op een 

door STK aan te wijzen bank- of girorekening.  

b. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de overeengekomen prijs door de wederpartij betaald uiterlijk op 

de derde dag voor de aanvang van de feitelijke aflevering van de zaak, zonder enige korting en verrekening.  

c. Alle betalingen zullen geschieden ten op een door STK aan te wijzen bank- of girorekening.  

d. Ook in de situatie dat tussen STK en de wederpartij met betrekking tot de betaling anders is overeengekomen wordt in geval 

van niet tijdige of niet volledige prestatie door STK de verplichting van de wederpartij tot betaling niet opgeschort, met dien 

verstande dat STK in geval van beëindiging wegens overmacht op de voet van Artikel 7 onder d het gedeelte van de koopprijs 

dat de wederpartij reeds heeft betaald, zal terugbetalen.  

e. Zolang de wederpartij de door hem verschuldigde koop-/huurprijs niet heeft voldaan, is STK gerechtigd de nakoming van al zijn 

verplichtingen jegens de wederpartij uit welke hoofden dan ook, op te schorten. Voorts is STK gerechtigd de wederpartij vanaf 

de vervaldag een rente in rekening te brengen van 5% boven het gemiddelde van de Euriborpercentages die gedurende de 

periode van nalatigheid voor één maand deposito’s hebben gegolden, onverminderd de aan STK verder toekomende rechten, 

waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten de op de vordering vallende buitengerechtelijke 

incassokosten tot een maximum van 10% van het in te vorderen bedrag op de wederpartij te verhalen.  

f. De betaling van de verschuldigde huursom vindt plaats op een door STK aan te wijzen bank- of girorekening. Een betaling 

geschiedt tijdig wanneer hij plaatsvindt op de in de huurovereenkomst aangegeven tijdstippen. De huurprijs wordt gefactureerd 

per periode van vier weken, bij vooruitbetaling te voldoen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het 

de wederpartij niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.  

Artikel 7. Niet-toerekenbare tekortkoming (Overmacht) 

a. Onder overmacht wordt verstaan alle niet aan STK toe te rekenen omstandigheden (van zowel feitelijke of juridische als andere 

aard) die redelijkerwijze geacht moeten worden aan de nakoming of tijdige nakoming van de overeenkomst in de weg te staan 

of bijzonder bezwaarlijk doen zijn, waaronder mede wordt begrepen het geval dat STK de aan hem door zijn leverancier 

verkochte zaken niet of niet tijdig ontvangt.  

b. In geval van tijdelijke overmacht stelt STK de wederpartij hiervan onverwijld in kennis en zijn zowel STK als de wederpartij 

gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder dat de wederpartij daaraan enig recht op schadevergoeding kan 

ontlenen. 

c. In geval van tijdelijke overmacht, waaronder dient te worden verstaan de aanwezigheid van een overmachtstoestand van 

maximaal dertig (30) volle werkdagen, heeft STK het recht de overeenkomst op te schorten. Alsdan heeft de wederpartij niet 

het recht ontbinding van de overeenkomst te verzoeken of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, noch om 

naderhand de prestatie van STK of de betaling aan STK te weigeren.  

d. In geval van beëindiging van de overeenkomst door STK zal de overeenkomst, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, van 

rechtswege zijn ontbonden. Eventueel vooruitbetaalde termijnen zullen dan door STK aan de wederpartij worden terugbetaald.  

Artikel 8. Montage, installatie, opstelling en inbedrijfstelling, en demontage 

a. Alle montage-, installatie- en opstellingswerkzaamheden – hierna  te noemen “montage” – alsook 

inbedrijfstellingswerkzaamheden – hierna te noemen “inbedrijstelling” – en na het eindigen van de huurperiode de demontage 

van de kraan en transport naar het bedrijfsadres van STK zijn voor rekening en risico van de wederpartij. STK geeft hiervoor een 

prijsofferte (met afzonderlijke vermelding van de keuringskosten) aan de wederpartij. Na voltooiing van de werkzaamheden 

worden deze kosten aan de wederpartij in rekening gebracht.  

b. De montage, installatie, opstelling, inbedrijfstelling en demontage vindt plaats uitgaande van de navolgende uitgangspunten: 

1. De wederpartij zal alle hulp verlenen die redelijkerwijze kan worden verlangd, waarbij in ieder geval de kraanmachinist 

voor de werkzaamheden inzetbaar is. Voor zover dit laatste niet het geval is, worden de kosten van een extra 

arbeidskracht of de extra tijd aan de wederpartij in rekening gebracht.  

2. De wederpartij draagt er zorg voor dat de werkplaats én de kraanvoet goed bereik- en berijdbaar zijn voor mobiele kranen 

en vrachtauto’s, dat de ondergrond voor de kraanplaats dan wel de fundatie en de stroomaansluiting gereed zijn bij de 

aanvoer en dat zowel de montage als de demontage niet wordt gehinderd door werkzaamheden op de bouwplaats.  

3. De werkzaamheden worden verricht op normale werktijden. Indien de monteurs door omstandigheden, onafhankelijk van 

de wil van STK, niet regelmatig met de montage, opstelling, inbedrijfstelling of demontage kunnen doorgaan of buiten de 

normale werktijd moeten werken, dan zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de wederpartij.  

4. Wanneer sprake is van onwerkbaar weer worden de meerkosten voor STK voor het (langer) gebruik van de mobiele kraan 

of kranen aan de wederpartij doorbelast.  

5. De wederpartij zal daartoe aan de monteurs van STK, in nader overeen te komen aantallen en hoeveelheden, kosteloos 

hulpkrachten, brandstof, smeerstoffen, elektrische energie, water etc. ter beschikking stellen.  

c. Alle bijwerkzaamheden, die niet tot de montage behoren, zoals elektriciens- en loodgieterswerkzaamheden en al het grond-, 

metsel-, fundatie-, timmer-, en schilderwerk en verder alle andere werkzaamheden van bouwkundige aard, alsmede de 

aanwezigheid van vergunningen, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Hetzelfde geldt voor het maken en monteren 

van alle onderdelen en inrichtingen, waarvan in de overeenkomst niet uitdrukkelijk wordt vermeld dat zij voor rekening en risico 

van STK komen. STK is verplicht ten aanzien van deze werkzaamheden de nodige instructies aan de wederpartij te verstrekken.  

d. Montage, installatie, opstelling, inbedrijfstelling en demontage vindt niet plaats dan in de aanwezigheid van (een 

vertegenwoordiger van) de wederpartij. Voor zover er sprake is van een vertegenwoordiger van de wederpartij dient deze 

vertegenwoordiger over (eind)verantwoordelijkheid voor het werk op de bouwplaats te beschikken.  
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e. STK heeft het recht de montage op te schorten, zonder deswege jegens de wederpartij schadeplichtig te worden, indien op de 

locatie blijkt dat de fundatie niet voldoet aan de vooraf door STK opgegeven eisen, onder meer de eisen betreffende de 

drukpunten.  

f. Nadat de monteurs de werkzaamheden hebben afgerond en de kraan is gekeurd, wordt de montage of inbedrijfstelling geacht 

te zijn voltooid.  

g. De wederpartij wordt in de gelegenheid gesteld de montage of inbedrijfstelling te (laten) controleren en wordt na controle 

geacht deze aanvaard te hebben. Deze controle dient te hebben plaatsgevonden binnen drie (3) werkdagen na de mededeling 

van STK dat de montage of inbedrijfstelling is voltooid. Op tekorten en/of gebreken die de wederpartij bij een zorgvuldige 

controle had kunnen ontdekken of die hij heeft ontdekt maar vervolgens niet binnen zeven (7) werkdagen na het verstrijken van 

voornoemde periode van drie (3) dagen schriftelijk aan STK heeft gemeld, kan hij tegenover STK geen beroep meer doen. De 

kosten van de opstellingskeuring zijn voor rekening van de wederpartij.  

h. Tekorten of gebreken die bij controle zijn ontdekt en die tijdig aan STK zijn gemeld, alsook tekorten of gebreken die bij de 

controle niet hadden kunnen worden ontdekt maar binnen zes (6) maanden na de aflevering of de voltooiing van de montage of 

inbedrijfstelling alsnog aan het licht treden en binnen zeven (7) werkdagen na de ontdekking schriftelijk aan STK worden 

gemeld, worden door STK voor zoveel mogelijk ongedaan gemaakt door aanvulling of – naar keuze – herstel of vervanging. Dit 

vindt plaats voor rekening van STK.  

i. Tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de montage dan wel de demontage heeft de wederpartij het recht deze 

werkzaamheden te doen verplaatsen naar een ander datum. De wederpartij informeert STK hierover schriftelijk. Bij niet tijdige 

melding heeft STK het recht om tien procent (10%) van de aangegeven montagekosten vermeerderd met de door derden aan 

STK in rekening gebrachte kosten, aan de wederpartij in rekening te brengen.  

j. Het onder a tot en met i bepaalde geldt ook bij demontage- en reparatiewerkzaamheden.  

k. Op de in dit artikel genoemde werkzaamheden is, behoudens hetgeen hiervoor al is bepaald, artikel 14 van overeenkomstige 

toepassing.  

Artikel 9. Service, onderhoud en gebreken 

a. Het dagelijkse onderhoud bestaande uit het doorsmeren, afstellen en controleren van schakelaars en het onderhoud in de 

schakelkast inclusief de daarvoor benodigde materialen, is voor rekening van de wederpartij.  

b. Het verplichte periodieke onderhoud alsmede elke andere vorm van onderhoud, de periodieke keuring of de reparatie van 

gebreken is voor rekening van STK. De wederpartij is verplicht STK tijdens gebruikelijke werktijden de benodigde onderhouds-, 

reparatie- en keuringswerkzaamheden te laten uitvoeren.  

c. Voor zover het storingen betreft is STK verplicht deze op zo kort mogelijke termijn, zonodig ook buiten de normale werktijden, 

te verhelpen. De wederpartij is daartoe verplicht STK toegang tot het gekochte/gehuurde te verstrekken. Indien en voor zover 

het verhelpen van de storing of de reparatie van andere gebreken niet binnen vierentwintig (24) uur heeft plaatsgevonden, is de 

wederpartij over de volledige periode waarin hij niet over het gekochte/gehuurde heeft kunnen beschikken, geen koop/huur 

verschuldigd.  

d. De kosten die de wederpartij heeft gemaakt door het inhuren of anderszins in gebruik nemen van vervangende materialen, 

kunnen niet op STK worden verhaald.  

e. De wederpartij is verplicht STK onverwijld en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren over een gebrek 

of beschadiging aan het gekochte/gehuurde. De wederpartij zal het gekochte/gehuurde alsdan niet meer in gebruik nemen dan 

na voorafgaand overleg met STK. Laat de wederpartij na hierover met STK te overleggen, dan komt of blijft schade als gevolg 

van dit voortgezet gebruik volledig voor rekening van de wederpartij.  

f. Het is de wederpartij in geen geval toegestaan zonder voorafgaande instemming van STK een reparatie door een derde te laten 

uitvoeren.  

g. De kosten van het herstel komen voor rekening van STK, behoudens indien en voor zover STK kan aantonen dat het gebrek of de 

beschadiging aan de wederpartij is toe te rekenen. Aan de wederpartij is in ieder geval toe te rekenen: 

a. Gebruik van het gekochte/gehuurde dat geen gebruik als van een goede wederpartij vormt; 

b. Toedoen of nalaten van derden voor wie STK rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.  

h. Indien STK, na daartoe schriftelijk en binnen een redelijke termijn te zijn uitgenodigd, er niet in is geslaagd het gebrek of de 

beschadiging op te heffen, dan wel indien vanwege de aard van het gebrek of de beschadiging verder gebruik van het gehuurde 

door de wederpartij in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, is de wederpartij gerechtigd de huurovereenkomst te 

ontbinden, behoudens in de situatie dat de wederpartij naar het oordeel van STK niet voldoende zekerheid heeft verstrekt voor 

de voldoening van de kosten van herstel.  

i. Het aantal gratis instructiedagen en/of gratis servicebeurten wordt door STK bepaald en door hem in de bevestiging vermeld.  

j. Indien de wederpartij meer instructiedagen en/of servicebeurten wenst dan door STK is bepaald, komen de daaraan verbonden 

loon-, reis- en verblijfkosten voor rekening van de wederpartij.  

Artikel 10. Verzekering 

a. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de gehele looptijd van de huurovereenkomst te verzekeren tegen 

beschadiging, vernietiging, verlies en aansprakelijkheden jegens derden (waaronder uitdrukkelijk ook begrepen de 

kraanbemanning voor zover deze niet in loondienst is van de wederpartij). Deze verzekering dient te worden afgesloten bij een 

verzekeringsmaatschappij die bekend en erkend is in de branche waarin STK werkzaam is en onder de voorwaarden en 

bepalingen die in de branche gebruikelijk zijn. De wederpartij is verplicht STK als niet-premieplichtige medeverzekerde in de 

verzekeringspolis te laten opnemen. STK is bereid op verzoek van de wederpartij voor de verzekering van het 

gekochte/gehuurde zorg te dragen. De premie van de verzekering wordt de wederpartij tegelijkertijd met de koop/huur voor 
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het gekochte/gehuurde in rekening gebracht. In beide gevallen wordt de verzekering gesloten met een eigen risico van € 500,- 

per gebeurtenis. 

b. Voor zover er in de huurperiode schade aan het gekochte/gehuurde ontstaat dat niet wordt gedekt door de afgesloten 

verzekering (waaronder uitdrukkelijk begrepen het eigen risico), is deze schade voor rekening van de wederpartij. Dit is slechts 

anders indien de schade een gevolg is van een aantoonbaar gebrek aan het gekochte/gehuurde.  

c. De te hijsen last is nooit verzekerd door STK.  

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 

a. Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden over het overgaan van risico op de wederpartij is bepaald, blijft STK 

eigenaar van alle door hem op enig moment aan de wederpartij geleverde zaken totdat de koopprijs en alle overige opeisbare 

vorderingen die STK op de wederpartij mocht hebben uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen rente en kosten, volledig 

zijn voldaan. Zolang de hiervoor omschreven voldoening niet heeft plaatsgehad zal de wederpartij de zaken niet mogen 

vervreemden, verhuren of met zekerheden of andere beperkt zakelijke rechten belasten, noch op enigerlei wijze uit zijn bedrijf 

brengen of anderszins aan zijn dagelijkse bedrijfsactiviteiten worden onttrokken.  

b. Ingeval de wederpartij enige verplichting jegens STK niet nakomt, is STK zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken 

waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen. De wederpartij is verplicht STK terstond schriftelijk op de hoogte te 

stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel eigendomsvoorbehoud rust.  

c. De wederpartij verleent STK nu reeds het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen en de bedrijfsterreinen van de 

wederpartij te betreden of te laten betreden door een door STK aan te wijzen derde indien STK het geleverde wenst terug te 

nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen of op die bedrijfsterreinen wenst te 

controleren.  

d. De kosten die door STK worden gemaakt bij het terugnemen van het geleverde komen voor rekening van de wederpartij.  

Artikel 12. Wettelijke voorschriften 

a. De zaken zullen voldoen aan de in het land van gebruik met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van 

totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.  

b. Mochten tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de levering c.q. aanvang van de huurperiode 

respectievelijk inbedrijfstelling gewijzigde wettelijke voorschriften in werking treden waarvan tevoren bekend is dat ze voor de 

levering c.q. aanvang van de huurperiode van kracht zullen worden, dan zullen de desbetreffende zaken zo mogelijk aan deze 

nieuwe voorschriften worden aangepast. Eventuele hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Indien STK 

bezwaren heeft tegen de toepassing van de gewijzigde voorschriften, zal hij verplicht zijn deze ter kennis van de wederpartij te 

brengen.  

Artikel 13. (Gebruikers)Handleiding 

a. STK zal de wederpartij inlichten en gegevens verstrekken omtrent constructie, behandeling enz. van machines en installaties. 

Daartoe zal hij aan de wederpartij instructieboeken en dergelijke ter beschikking stellen, zo mogelijk in de Engelse of Duitse taal 

of anders het originele instructieboek zoals verstrekt door de fabrikant. Voor zover zulks ligt binnen de mogelijkheden van STK 

zal hij het originele handboek aanvullen met een handzaam uittreksel daarvan in de taal van het land binnen welke 

landsgrenzen de zaken in hoofdzaak worden gebruikt.  

b. Bedieningsvoorschriften zullen zoveel mogelijk op de machine of installaties worden aangebracht en zo mogelijk in de taal van 

het land binnen welke landsgrenzen de zaken in hoofdzaak zullen worden gebruikt.  

Artikel 14. Garantie 

a. Met inachtneming van de navolgende bepalingen garandeert STK in het geval van verkoop de deugdelijkheid en de kwaliteit van 

de door hem geleverde – nieuwe – zaken gedurende zes (6) maanden na de levering en wel in die zin dat hij onderdelen of 

materialen waaraan gedurende die tijd, uit hoofde van ondeugdelijke constructies, enig gebrek mocht ontstaan, voor zover die 

zaken zich in Nederland bevinden, kosteloos zal herstellen of vervangen, zulks te zijner keuze. Indien STK de zaken zelf van een 

fabrikant of derde heeft gekocht zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van die fabrikant of derde van toepassing. Deze zullen 

tevoren door STK aan de wederpartij overhandigd worden of op verzoek van de wederpartij aan hem toegezonden worden. Het 

herstel of de vervanging is in laatstgenoemde situatie slechts kosteloos voor zover die fabrikant of derde de kosten daarvan 

voor zijn rekening neemt.  

b. De wederpartij is verplicht, op straffe van verval van de garantieverplichting van STK, een geconstateerd gebrek terstond na de 

ontdekking bij aangetekend schrijven te kennis van STK te brengen. De wederpartij is verplicht een gebrekkig onderdeel te 

bewaren en voor zover STK zulks verlangt, het betrokken onderdeel vrachtvrij aan STK terug te zenden. Zaken of onderdelen 

daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor eigendom van STK.  

c. STK zal zich inspannen om het herstellen of vervangen zo spoedig als bij de gegeven omstandigheden mogelijk is uit te (doen) 

voeren. Afnemer biedt alle daartoe vereiste medewerking. Het herstellen of vervangen zal plaatsvinden op een door STK 

daartoe aan te wijzen plaats. De goederen reizen naar en van die plaats voor rekening en risico van de wederpartij.  

d. Indien het herstellen of vervangen niet mogelijk is of slechts tegen voor STK onevenredig hoge kosten kan plaatsvinden, is STK 

niet tot het herstellen of vervangen gehouden. In dat geval wordt de prijs voor het geleverde verminderd, welke vermindering 

zoveel mogelijk op basis van overleg tussen STK en de wederpartij en met inachtneming van de bij het sluiten van de 

overeenkomst gehanteerde prijzen wordt vastgesteld, of kan de overeenkomst door ieder van de partijen schriftelijk voor 

ontbonden worden verklaard. De wederpartij is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst voor ontbonden te verklaren, indien 
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het niet ongedaan te maken tekort of gebrek voor hem zo bezwaarlijk is dat ook ondanks een prijsvermindering handhaving van 

de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.  

e. In geval van herstellen of vervangen buiten Nederland komen niet uitsluitend de kosten daarvan voor rekening van de 

wederpartij, maar ook de reis- en verblijfskosten van hen die onderzoek verrichten en het ongedaan maken uitvoeren.  

f. De garantieverplichting van STK vervalt, indien de wederpartij, respectievelijk zijn personeel of daarmee gelijk te stellen derden, 

de zaken niet conform de onder artikel 13 bedoelde aanwijzingen en voorschriften, of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig 

hebben behandeld, indien de wederpartij de zaken voor andere dan de normale bedrijfsuitvoering waarvoor de zaken zijn 

bestemd heeft aangewend of indien de wederpartij zonder schriftelijke toestemming van STK herstellingen of andere 

veranderingen door anderen dan STK heeft laten verrichten. 

g. De garantieverplichting van STK vervalt indien de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. De wederpartij heeft 

niet het recht betaling te weigeren op grond dat STK zijn garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen.  

h. Ingeval STK zijn garantieverplichting niet nakomt is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door 

derden, doch eerst nadat de wederpartij STK schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem een redelijke termijn heeft gesteld 

waarbinnen STK alsnog aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.  

i. In de situatie dat de montage-, installatie-, en opstellingswerkzaamheden door de wederpartij of door (een) door de wederpartij 

aangewezen derde(n) zijn verricht, beperkt de garantieverplichting van STK zich tot de deugdelijkheid van de geleverde 

materialen. Bij de beoordeling daarvan wordt de wijze waarop de wederpartij de montage-, installatie-, en 

opstellingswerkzaamheden vorm heeft gegeven dan wel heeft doen geven in de beoordeling betrokken. Zijn deze 

werkzaamheden ondeugdelijk dan wel niet op de voorgeschreven wijze verricht, dan is STK ontslagen van zijn 

garantieverplichting tenzij de wederpartij aantoont dat de wijze waarop hij de werkzaamheden heeft verricht geen invloed kan 

hebben op de deugdelijkheid en kwaliteit van de zaak.  

Artikel 15. Beschadiging, vernietiging of verlies 

a. De wederpartij is verplicht STK onverwijld schriftelijk te informeren over beschadiging, vernietiging of verlies van het gehuurde, 

ongeacht de oorzaak daarvan.  

b. Tenzij STK na de melding van het verlies of het vergaan van het gekochte/gehuurde een vervangende kraan ter beschikking 

stelt, eindigt de huurovereenkomst in geval van onherstelbare beschadiging, vernietiging of het verlies van het 

gekochte/gehuurde.  

c. Indien de beschadiging, vernietiging of het verlies het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan de wederpartij is toe te 

rekenen, komt de schade die STK daardoor leidt voor rekening van de wederpartij.  

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

a. Door de wederpartij geleden schade als gevolg van een gebeurtenis of oorzaak die rechtens aan STK is toe te rekenen, 

bestaande uit letsel of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tot gevolg hebbende, alsmede alle direct daaruit 

voortvloeiende schade, komt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van STK wordt uitbetaald met een 

maximum van twee en een half (2½) miljoen euro, voor vergoeding in aanmerking. 

b. Door de wederpartij geleden schade als gevolg van een gebeurtenis of oorzaak die rechtens aan STK is toe te rekenen bestaande 

uit beschadiging, gehele of gedeeltelijk vernietiging, verlies of verdwijning van een andere dan door STK geleverde zaak of 

zaken, alsmede alle direct daaruit voortvloeiende schade, komt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van 

STK wordt uitbetaald met een maximum van vijftigduizend (50.000) euro, voor vergoeding in aanmerking.  

c. Derving van inkomsten en kosten in verband met werkonderbreking en stilstand zijn voor rekening van wederpartij.  

d. Alle schade anders dan onder a en b en c genoemd, hierbij uitdrukkelijk begrepen schade welke wederpartij lijdt door gebreken 

aan de geleverde zaak of zaken en/of door de niet, niet tijdige of gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of dienst, door 

hulpzaken, door ondergeschikten en/of hulppersonen – al dan niet aan hun opzet of grove schuld te wijten – alsmede alle 

daaruit direct of indirect voortvloeiende schade, komt, behoudens hetgeen onder artikel 14 is bepaald, in beginsel niet voor 

vergoeding in aanmerking. Voor zover desalniettemin toch een vergoeding zou (moeten) worden betaald, bedraagt deze 

vergoeding nimmer meer dan het bedrag dat door de verzekeraar van STK wordt uitbetaald 

e. De onder a en b genoemde schade komt in de situatie van verkoop tevens alleen voor vergoeding in aanmerking indien zij 

binnen twaalf (12) maanden na de beëindiging van de uitvoering van de (deel)overeenkomst, waarmee de schade ten nauwste 

samenhangt, is ontstaan én binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan STK is gemeld. De onder a en b 

genoemde schade komt in de situatie van verhuur tevens alleen voor vergoeding in aanmerking indien zij tijdens de 

huurperiode is ontstaan én binnen zeven (7) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan STK is gemeld. Voorts geldt dat STK 

ook nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die is ontstaan ten gevolge van een ondeskundige voorbereiding 

en uitvoering van de kraanbaan, de kraanfundatie of het onvoldoende in acht nemen van de bodemgesteldheid dan wel het niet 

of onvoldoende treffen van noodzakelijke maatregelen gezien de bodemgesteldheid. 

f. Eventuele rechtsvorderingen ter zake van schade die voor vergoeding in aanmerking komt, moeten binnen drie (3) maanden na 

ontdekking van de schade worden ingediend, zulks op straffe van verlies van de mogelijkheid van een vordering tot 

schadevergoeding in te dienen.  

g. Indien STK wordt aangesproken tot vergoeding van schade die een derde, waaronder begrepen het personeel van de 

wederpartij, heeft geleden in verband met zaken of prestaties die door STK zijn geleverd respectievelijk zijn verricht, is de 

wederpartij uitdrukkelijk gehouden STK tegen die vorderingen te vrijwaren. Deze vrijwaring strekt ten minste tegen de 

aanspraak van de derde voor zover STK aan de derde meer schadevergoeding moet uitbetalen dan hij aan de wederpartij zou 

moeten uitbetalen, indien de wederpartij STK voor zijn eigen schade zou hebben aangesproken. 
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Artikel 17. Tekeningen, programmatuur, enz. 

a. Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi, programmatuur (“software”) en andere gegevens, voor zover niet zijnde een 

handleiding of instructieboek, welke STK verstrekt, blijven eigendom van STK en moeten op verzoek direct aan STK worden 

teruggezonden. 

b. De wederpartij verplicht zich deze gegevens niet te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage of ter beschikking te stellen, tenzij 

daartoe vooraf uitdrukkelijke toestemming van STK is verkregen. 

c. Gelijke verplichtingen rusten op STK indien een en ander verstrekt is door de wederpartij.  

Artikel 18. Industriële eigendomsrechten 

a. STK garandeert dat de door hem geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op in Europa geregistreerde octrooirechten, 

modelrechten, merkrechten, auteursrechten of andere rechten van industrieel of intellectueel eigendom van derden. Indien 

niettemin derden dergelijke aanspraken maken, zal de wederpartij – op straffe van verval van de nader te noemen prestaties – 

STK daarover terstond en volledig inlichten opdat STK zich naar behoren kan verdedigen. Mocht daarop komen vast te staan dat 

enig door STK geleverde zaak inbreuk maakt op de rechten van derden als hiervoor bedoeld, dan zal STK te zijner keuze na 

overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak die geen inbreuk maakt op dat recht, of een 

licentierecht tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder 

tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.  

b. Wanneer bij verkoop en/of montage aan de hand van tekeningen, modellen of andere aanwijzingen – in de ruimste zin des 

woords – die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, op een merk, octrooi of soortgelijk recht van derden inbreuk 

wordt gemaakt, is de wederpartij voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk. STK heeft het recht verkoop en/of 

montage op te schorten zodra een derde te kennen geeft dat op een aan hem toebehorend recht inbreuk wordt gemaakt. STK 

moet de wederpartij hiervan terstond in kennis stellen. Voor de hieruit voortvloeiende schade is de wederpartij aansprakelijk, 

terwijl de wederpartij STK vrijwaart voor aanspraken ter zake van derden.  

Artikel 19. Overdracht rechten en verplichtingen/Hoofdelijkheid 

a. De wederpartij kan rechten of verplichtingen uit de huurovereenkomst niet overdragen aan respectievelijk doen overnemen 

door derden.  

b. Indien de wederpartij uit meer dan één (rechts)persoon bestaat bij het aangaan van de huurovereenkomst dan wel gedurende 

enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, is elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens STK voor 

de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.  

Artikel 20. Ontbinding door STK 

a. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen welke voor hem uit deze of enig ander 

met hem gesloten overeenkomst voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is STK te zijner 

keuze gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk te ontbinden dan wel 

zijn verplichtingen uit de overeenkomst met de wederpartij op te schorten, zonder dat STK tot enige schadevergoeding, garantie 

of anderszins gehouden is.  

b. Wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft verkregen, of op enige andere 

wijze buiten staat is geraakt zijn financiële en/of andere verplichtingen na te komen, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim 

te zijn en heeft STK het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk 

te ontbinden. 

c. In een geval als bedoeld in de voorgaande leden heeft STK steeds het recht terstond volledige betaling te vorderen van hetgeen 

de wederpartij op grond van de overeenkomst verschuldigd is geworden; de wederpartij is tevens verplicht de schade die STK 

lijdt te vergoeden, waarin mede wordt begrepen gederfde winst, rente en kosten. De wederpartij is verplicht STK toegang te 

verlenen tot het gekochte/gehuurde teneinde hem in staat te stellen het gekochte/gehuurde tot zich te nemen. In de situatie 

van verhuur heeft STK tevens het recht het verhuurde terug te nemen.  

d. Het in de voorgaande leden bepaalde laat onverlet de overige rechten van STK ter zake van toerekenbare tekortkoming van de 

wederpartij elders bij deze voorwaarden bepaald.  

Artikel 21. Algemeen 

Indien is overeengekomen in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling 

voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie. 

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

a. Op alle tussen STK en de wederpartij gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 

van 11 april 1980 blijft uitdrukkelijk buiten toepassing. 

b. Geschillen die tussen STK en de wederpartij over of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst mochten 

ontstaan zullen worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van STK. Zulks belet STK en de wederpartij 

evenwel niet in onderling overleg het geschil aan een scheidsgerecht te onderwerpen, welk in dat geval zal worden benoemd 

overeenkomstig de regelen gegeven in de Statuten van de Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel te ’s-

Gravenhage en welk, met inachtneming van de Statuten van die Raad, uitspraak zal doen. 

Veghel, 26 augustus 2014 


