
ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN 
VAN TRANSPORT- EN KRAANBEDRIJF 
LOOMS B.V.



1.1 LOOMS
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transport- en Kraanbedrijf Looms B.V., gevestigd te Almelo, 
alsmede alle aan haar gelieerde vennootschappen op wier overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van toepassing 
zijn verklaard.

1.2 OPDRACHTGEVER
Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Looms een overeenkomst sluit.

1.3 ALGEMENE VOORWAARDEN
De algemene bedrijfsvoorwaarden van Looms , inclusief de daarbij behorende bijzondere voorwaarden.

VERVOEROVEREENKOMST
De overeenkomst waarbij Looms zich tegenover de Opdrachtgever als vervoerder verbindt zaken te vervoeren. Een 
vervoerovereenkomst omvat uitsluitend het eigenlijke vervoer, d.w.z. het aan boord van een vervoermiddel verplaatsen 
van zaken, en dus - onder meer - niet het laden en lossen van transportmiddelen, onverschillig of die wel of niet door dan 
wel vanwege Looms zijn gesteld, evenmin als overslag, opslag, al dan niet in afwachting van doorvervoer, hijsen, dan wel 
enige andere activiteit die niet bestaat uit het verplaatsen van de zaken.

OVEREENKOMST 
De overeenkomst tussen Looms en Opdrachtgever, anders dan een Vervoerovereenkomst, met betrekking tot het leveren 
van diensten, waaronder hijswerk, verhuur van machines, inclusief personeel, en opslag. Waar hierna wordt gesproken 
over de Overeenkomst wordt ook bedoeld de Vervoerovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

1.4 EXCEPTIONEEL TRANSPORT
Het vervoer van zaken dat moet plaatsvinden met een ontheffing wegens overschrijding van de normaal wettelijk 
toegestane afmetingen en/of gewichten waarvoor begeleiding is voorgeschreven.

1.5 TOTAAL PROJECTUITVOERING
De overeenkomst waarbij Looms zich bij één en dezelfde overeenkomst verbindt tot het (doen) verrichten van 
al die werkzaamheden nodig om een bepaald project (bijvoorbeeld all-in transport van fundatie tot fundatie, 
bedrijfsverhuizingen e.d.) van begin tot eind te realiseren.

1.6 DIENSTEN
Alle door Looms uit hoofde van enige overeenkomst en/of enige aanbieding tot het sluiten van een overeenkomst 
waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn verrichte activiteit.

1.7 ZELFSTANDIGE ONDERAANNEMER
Natuurlijke personen of rechtspersonen, anders dan ondergeschikten, van wie Looms zich voor de bewerkstelliging van 
de Diensten bedient, voor zover deze personen handelen in de uitoefening van hun werkzaamheden.
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ART.1 DEFINITIES



ART.2 ALGEMENE BEPALINGEN

2.1  TOEPASSELIJKHEID
De Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle door Looms gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de 
ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen, voor zover de bepalingen uit deze Algemene 
Voorwaarden niet in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

2.2  Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf schriftelijk door Looms  
 aanvaard.
2.3  Voor zover de Diensten niet grensoverschrijdend vervoer omvatten, zijn de Algemene Vervoerscondities (AVC), zoals   
 gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie, van toepassing.
2.4  In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de bepalingen uit de AVC, prevaleren    
 eerstgenoemde. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en/of de AVC en de inhoud van de   
 Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
2.5  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde   
 algemene voorwaarden uitgesloten.

2.6 AANBIEDINGEN, OFFERTES
 Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door Looms gedane aanbiedingen en offertes vrijblijvend.
2.7  Afwijkingen van aanbiedingen en offertes binden Looms slechts indien deze afwijkingen schriftelijk door Looms zijn   
 aanvaard.
2.8  Looms is gerechtigd de Overeenkomst te wijzigen, ook indien dit meer- of minderwerk tot gevolg heeft. 

2.9  PRIJZEN
Alle door Looms vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle belastingen, kosten, boetes, etc. die worden 
geheven door de overheid en/of andere autoriteiten met betrekking tot en/of in verband met de uitvoering van 
de Overeenkomst. Ingeval van een na het sluiten van de Overeenkomst ingetreden verhoging van een of meer 
kostprijsfactoren (brandstofkosten, inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten, 
verzekeringskosten, wijziging van wisselkoersen e.d.) is Looms gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig 
te verhogen. Indien de oorspronkelijke prijs met meer dan 10% wordt verhoogd, dan is de Opdrachtgever gerechtigd 
de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarvoor een vergoeding aan Looms verschuldigd te zijn. De Opdrachtgever 
heeft dit recht niet indien de prijs wordt verhoogd in verband met een stijging van de brandstofkosten. Verrekening van 
koersverschillen in het nadeel van Looms is uitgesloten.

2.10  ANNULERING
In geval de Opdrachtgever de Overeenkomst tussen 48 en 24 uur voor de uitvoering van de Overeenkomst annuleert, is 
de Opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare vergoeding van 50% van de overeengekomen prijs 
aan Looms verschuldigd. Indien de Overeenkomst binnen 24 uur voor de uitvoering daarvan door de Opdrachtgever 
wordt geannuleerd, bedraagt de hiervoor genoemde vergoeding 80% van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever 
betaalt deze vergoeding zonder recht op verrekening of opschorting. 

2.11  Er is sprake van annulering indien de Overeenkomst later dan 12 uur na het oorspronkelijke overeengekomen tijdstip 
 wordt uitgevoerd.

2.12 WACHTUREN
Indien de Overeenkomst binnen 12 uur na het overeengekomen tijdstip wordt uitgevoerd, is Opdrachtgever het aantal 
wachturen aan Looms verschuldigd tegen het vooraf overeengekomen tarief. Onder wachturen wordt het verstaan het 
aantal uren dat de Overeenkomst later wordt uitgevoerd dan het overeengekomen tijdstip met een maximum van twaalf. 
Na twaalf uren geldt het bepaalde in artikel 2.10 e.v.

2.13  VERZEKERING
Looms sluit ten behoeve van de Opdrachtgever geen goederenverzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent hij 
met de Opdrachtgever een overeenkomst sluit, zulks behoudens een door de Opdrachtgever daartoe gedaan uitdrukkelijk 
verzoek.
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2.14  ZEKERHEID
Looms is te allen tijde gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de haar verstrekte opdracht, alsmede in 
iedere stand van het werk daarna, van de Opdrachtgever voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens 
verplichtingen. Een bankgarantie wordt in ieder geval als voldoende zekerheid aangemerkt. 

2.16 BETALING
Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever gehouden de hem verzonden facturen binnen 30 dagen te voldoen. 
Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling 
is vereist, en is hij over de verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldag der 
factuur tot aan die der algehele voldoening.

2.17 Betaling door de Opdrachtgever vindt plaats zonder recht op verrekening of opschorting, uit welken hoofde dan ook. 
2.18 Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag op de bankrekening van Looms of een door andere 
 aangewezen bankrekening is bijgeschreven.
2.19 Betaling door de Opdrachtgever strekt in eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de 
 verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
2.20 Ingeval Looms tot incasso, al dan niet langs gerechtelijke weg, overgaat, zullen alle daarmee verband houdende kosten, 
 daaronder begrepen de buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de opdrachtgever zijn, welke kosten zijn 
 vastgesteld op 15% van de betreffende vordering(en) van Looms op de Opdrachtgever, tenzij de werkelijke kosten hoger 
 zijn. 
2.21 In geval van niet tijdige betaling door de Opdrachtgever is Looms bevoegd haar verdere werkzaamheden op te schorten 
 tot het moment waarop de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van rente en 
 kosten daaronder begrepen. 
2.22 Looms is bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever steeds gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke 
 mededeling te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, onverminderd 
 het recht van Looms op volledige betaling van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de door Looms gemaakte 
 kosten en de door haar geleden schade. 
2.23 Betaling van een factuur houdt in dat Opdrachtgever afstand doet van al zijn rechten met betrekking tot die factuur en de 
 werkzaamheden waarop die factuur ziet. 

2.24 RETENTIERECHT
Looms is gerechtigd zaken, documenten en gelden van de Opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te   
houden totdat de vorderingen van Looms op de Opdrachtgever, uit welken hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan dan 
wel conveniërende zekerheid door de Opdrachtgever is afgegeven. Het recht van retentie geldt ook in het geval dat de 
Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling is aangevraagd of in geval van natuurlijke 
personen de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard. 

2.25 PANDRECHT
Alle goederen, documenten en fondsen van de Opdrachtgever die Looms onder zich heeft gedurende de uitvoering 
van de Overeenkomst, zullen vanaf het moment waarop Looms deze onder zich krijgt onderworpen zijn aan een door 
de Opdrachtgever aan Looms verleend pandrecht zoals voorzien in de artikelen 3:236 en 3:237 BW. Indien goederen, 
documenten of fondsen van de Opdrachtgever zich onder een zelfstandige onderaannemer bevinden, aan wie 
Looms (een deel van) de onder de Overeenkomst uit te voeren handelingen heeft uitbesteed, dan geldt een dergelijke 
zelfstandige onderaannemer als derde partij in de zin van de bepaling van art. 3:236 BW.
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ART.3 AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De aansprakelijkheid van Looms is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Looms beperkt tot het in dit artikel   
 bepaalde. 
3.2 De termijnen waarbinnen Looms haar werkzaamheden dient uit te voeren, worden niet aangemerkt als fatale termijnen, 
 tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
3.3 In geval Looms toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst is zij 
 uitsluitend aansprakelijk voor directe schade geleden door de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever Looms eerst 
 schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij aan Looms een redelijke termijn van tenminste dertig (30) dagen is gesteld 
 om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 
3.4 Looms is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer doch niet uitsluitend gederfde winst en andere   
 indirecte schade. 
3.5 De aansprakelijkheid van Looms, zoals in dit artikel omschreven, is onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 per  
 schadetoebrengende gebeurtenis in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor de door Looms afgesloten verzekering 
 dekking biedt. Indien de verzekering van Looms geen dekking biedt of de betreffende verzekeraar niet tot uitkering 
 overgaat, is de aansprakelijkheid van Looms beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW en overige heffingen en 
 bijzondere kosten) van de Overeenkomst. 

3.6 ONDERGESCHIKTEN EN SUBCONTRACTORS
 Looms is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden, al dan niet zijnde  
 zelfstandige onderaannemers. Voor zover die derden handelen in de uitvoering van de hen door Looms opgedragen 
 werkzaamheden, staat Looms voor deze derden op dezelfde wijze in als voor haar eigen ondergeschikten, voor zover de 
 schade niet is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen schuld.
3.7 Indien ondergeschikten van Looms en/of zelfstandige onderaannemers door derden buiten de Overeenkomst mochten 
 worden aangesproken ter zake de werkzaamheden, waartoe zij door Looms werden gebruikt, is te kunnen behoeve 
 bedongen dat zij zich op alle in de Algemene Voorwaarden opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van  
 aansprakelijkheid kunnen beroepen.
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ART.4 VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 
OPDRACHTGEVER

4.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk en draagt zorg voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties, wegafzettingen  
 en andere goedkeuringen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden door Looms, tenzij schriftelijk anders  
 overeengekomen.
4.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de locatie waar Looms haar werkzaamheden dient uit te voeren, goed 
 toegankelijk is.
4.3 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzorgen van deugdelijk hijs-, aanslag-, vijzel- en sjorpunten, welke 
 voldoende sterk dienen te zijn voor de uitvoering van hijswerk door Looms. 
4.4 De Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de werkomstandigheden op de locatie waar Looms haar werkzaamheden 
 uitvoert goed en volledig in overeenstemming zijn met de vereiste maatstaven en volledig in overeenstemming zijn met 
 de (plaatselijke) regelgeving en vereisten. 
4.5 De opdrachtgever is jegens Looms aansprakelijk voor schade tengevolge van de aan Looms toevertrouwde zaken en 

hun aard, alsmede tengevolge van hun verpakking. Voorts is de opdrachtgever jegens Looms aansprakelijk voor 
onjuiste c.q. onnauwkeurige dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op 
de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de opdrachtgever, diens ondergeschikten en/
of door hem ingeschakelde derden, onder meer doch niet uitsluitend in verband met het ter beschikking stellen van 
informatie met betrekking tot de door Looms te vervoeren goederen (afmetingen, gewicht, etc.) en de daarbij behorende 
transportdocumenten De Opdrachtgever vrijwaart Looms voor alle gevolgen die voortvloeien uit de onnauwkeurigheid, 
onjuistheid en onvolledigheid van de door of namens de Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie. 



4.6 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in dit artikel is zij verplicht alle extra kosten waarmee Looms   
 wordt geconfronteerd, aan Looms te vergoeden, waaronder overschrijding van los- en laaduren. 
4.7 Looms is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit door de   
 Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
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ART.5 NIET-NAKOMING

5.1 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt, is hij in verzuim, zonder dat daartoe  
 een ingebrekestelling is vereist. Alle tussen de Opdrachtgever en Looms overeengekomen termijnen voor de nakoming 
 van de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zijn fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders 
 overeengekomen. 
5.2 Iedere niet-nakoming van de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst geeft Looms het recht om de 
 Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, onverminderd alle 
 overige rechten van Looms in verband met niet-nakoming. 
5.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en zal Looms vrijwaren terzake elke vordering betreffende schade, waaronder 
 gevolgschade, gederfde winst en andere indirecte schade, die direct of indirect het gevolg is van niet of niet behoorlijke 
 nakoming door de Opdrachtgever van verplichtingen uit de Overeenkomst of van enige andere contractuele of niet-
 contractuele verplichting van de Opdrachtgever jegens Looms of derden. 
5.4 Onverminderd andere rechten van Looms is de Opdrachtgever gehouden tot het vergoeden van alle door Looms 
 gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, ter 
 incasso van enig verschuldigd bedrag dan wel ter verkrijging van de nakoming van enige verplichting van Opdrachtgever 
 uit de Overeenkomst. 

ART.6 OVERMACHT

6.1 Looms is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever, indien 
 zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan iedere niet 
 toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Looms, omstandigheden die Looms in redelijkheid niet heeft kunnen 
 voorzien en in redelijkheid niet heeft kunnen verhinderen, overheidsmaatregelen, werkbezetting, staking, algemene 
 vervoersproblemen en de onbeschikbaarheid van een of meerdere personeelsleden. Onder overmacht wordt mede 
 verstaan overmacht van door Looms ingeschakelde derden. 
6.2 Indien een overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, heeft zowel Looms als de Opdrachtgever het recht om 
 de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is 
 gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend. Looms is in geval van overmacht nimmer gehouden tot het betalen van 
 schadevergoeding aan de Opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook. 



7.1 De Opdrachtgever zal Looms, haar werknemers en alle door haar ingeschakelde zelfstandige onderaannemers vrijwaren 
 tegen door derden in te dienen vorderingen, die betrekking hebben op uit hoofde van de Overeenkomst verrichte 
 diensten, voor zover deze vorderingen betrekking hebben op schade en/of verlies, die volgens de Algemene Voorwaarden 
 voor rekening en risico van de Opdrachtgever komen.
7.2 De Opdrachtgever zal Looms, haar werknemers en alle door haar ingeschakelde zelfstandige onderaannemers vrijwaren 
 tegen door derden in te dienen vorderingen, waaronder begrepen (locale) autoriteiten, die verband houden met bijzondere 
 risico’s verbonden aan het vervoer van goederen die, volgens ADR-, IMDG-regelgeving, of vergelijkbare regelgeving 
 als gevaarlijke goederen hebben t gelden. De Opdrachtgever zal Looms, haar werknemers en alle door haar 
 ingeschakelde zelfstandige onderaannemers volledig schadeloos stellen ter zake van iedere schade en/of verlies als 
 gevolg van de verwezenlijking van een van de hiervoor bedoelde risico’s.
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ART.7 VRIJWARING

8.1 Onverminderd de rechten van Looms uit de Overeenkomst, is Looms in onder andere de volgende situaties gerechtigd de 
 Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling 
 is vereist en onder gehoudenheid van de Opdrachtgever om de door Looms geleden schade te vergoeden en 
 onverminderd de overige rechten van Looms, te ontbinden:
 a) in geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe;
 b) in geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de onderneming van de Opdrachtgever;
 c)in geval van ontbinding of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever of in het geval de Opdrachtgever 
 ophoudt te bestaan;
 d) in geval van beslaglegging op goederen van de Opdrachtgever, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt 
 gehinderd, althans het in alle redelijkheid is te voorzien dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt gehinderd;
 e) in geval de Opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. 
8.2 In de gevallen genoemd in artikel 8.1 is Looms bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en 
 zijn de vorderingen van Looms op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
8.3 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 8.1, is Looms nimmer gehouden tot enige 
 restitutie van reeds ontvangen betalingen dan wel het betalen van een schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook. 
8.4 In geval van beëindiging van de Overeenkomst zoals in dit artikel omschreven, behoudt Looms het recht om aanvullende 
 schadevergoeding te vorderen. 

ART. 8 BEEINDIGING OVEREENKOMST

9.1 Elke vordering jegens Looms uit hoofde van de Overeenkomst verjaart door het enkele verloop van twaalf maanden, te 
 rekenen vanaf de datum waarop de diensten zijn voltooid, althans behoorden te zijn voltooid. 
9.2 Klachten over de door Looms uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk aan Looms te 
 worden medegedeeld. In geval de Opdrachtgever goederen van Looms in ontvangst neemt, is hij verplicht die goederen 
 direct bij het in ontvangst nemen te controleren. Eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, afwijkingen, etc. dienen 
 binnen 24 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk aan Looms te worden medegedeeld. 
9.3 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan het bepaalde in artikel 9.2 verliest hij al zijn rechten ter zake de betreffende 
 klacht.

ART. 9 VERJARING/VERVAL



10.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
10.2 Alle geschillen tussen de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Almelo, 
 tenzij bevoegdheid op basis van dwingend rechtelijke bepalingen bij (een) ander(e) rechtbank(en) ligt.
10.3 Het is de Opdrachtgever, anders dan met toestemming van Looms, niet toegestaan om rechten en verplichtingen uit de 
 Overeenkomst aan derden over te dragen.
10.4 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden onverbindend of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen 
 onverminderd van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende of niet afdwingbare bepalingen te vervangen 
 door een bepaling die wel verbindend en afdwingbaar is en die – gelet op het doel en de strekking van de Overeenkomst 
 – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende en niet afdwingbare bepaling. 
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ART. 10 TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

ART.1 BIJZONDERE VOORWAARDEN - VERHUUR VAN 
MATERIEEL INCLUSIEF PERSONEEL

ART. 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINTIES

1.1 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn deze Bijzondere Voorwaarden I van toepassing indien materieel inclusief  
 personeel ter beschikking zal worden gesteld en/of verhuurd aan de Opdrachtgever. In geval van een conflict tussen de  
 Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden I met betrekking tot de verhuur van materieel inclusief personeel   
 prevaleren de Bijzondere Voorwaarden I boven de Algemene Voorwaarden. 

1.2 BIJZONDERE VOORWAARDEN
 Dat deel van de Algemene Voorwaarden dat ziet op Verhuur van Materieel, inclusief personeel.

1.3 MATERIEEL
 Het door Looms aan de Opdrachtgever verhuurde materieel, inclusief personeel. 

1.4 PERSONEEL
 Het door Looms aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel in het kader van het aan Opdrachtgever   
 verhuurde Materieel. 

2.1 Het Materieel mag slechts worden gebruikt op de door partijen overeengekomen locatie(s), voor de door partijen  
 overeengekomen doelen en alleen volgens de specificaties en capaciteiten van het Materieel. Ander gebruik is zonder 
 toestemming van Looms niet toegestaan.
2.2 De Opdrachtgever erkent dat het Materieel in eigendom toebehoort aan en te allen tijde zal blijven toebehoren aan 
 Looms. Ingeval van beslaglegging op het Materieel, of gegronde vrees dat zulks zal geschieden, stelt de Opdrachtgever 
 Looms hiervan per direct in kennis. Tevens dient de Opdrachtgever de beslaglegger per direct te informeren dat het 
 Materieel in eigendom aan Looms toebehoort. 
2.3 Bij aflevering zal het Materieel goed functioneren, goed onderhouden en in goede staat zijn en vrij van gebreken. 
2.4 De Opdrachtgever dient de staat van het Materieel onmiddellijk bij ontvangst te controleren. De Opdrachtgever dient 
 Looms onmiddellijk na ontvangst van het Materieel schriftelijk in kennis te stellen indien het Materieel niet voldoet aan 
 de eisen genoemd in artikel 2.3, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht zal worden het Materieel ontvangen te 
 hebben in de staat zoals genoemd in artikel 2.3. 

ART.2 MATERIEEL



2.5 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om het Materieel te verhuren, te vervreemden of te bezwaren of aan anderen in   
 gebruik te geven. 
2.6 De Opdrachtgever is verplicht om goed te zorgen voor het Materieel en om het Materieel zorgvuldig te gebruiken. 
2.7 Het is de Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Looms niet toegestaan wijzigingen op of aan het   
 Materieel aan te (late) brengen.
2.8 De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Looms voor alle gebreken en schade toegebracht aan het  
 Materieel gedurende het gebruik c.q. de huur van het Materieel. 
2.9 De Opdrachtgever dient het Materieel gedurende het gebruik c.q. de huur te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s,   
 zoals schade, verlies en tenietgaan van het Materieel. 
2.10 Looms behoudt zich het recht voor het Materieel te vervangen voor gelijkwaardig ander materieel. 
2.11 Beschadigingen, gebreken, defecten, etc. aan het Materieel alsmede diefstal van het Materieel dienen binnen 24 uur   
 schriftelijk aan Looms te worden medegedeeld. 
2.12 Indien noodzakelijk, zal Looms zorg dragen voor reparatie en onderhoud van het Materieel. Het is de Opdrachtgever niet 

toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Looms zelf zodanige reparaties en/of onderhoud te verrichten of 
te laten verrichten. Indien reparatie en/of onderhoud nodig is tengevolge van handelen of nalaten, waaronder begrepen 
verkeerd gebruik, door of namens de Opdrachtgever, zijn de kosten van reparatie en/of onderhoud, waaronder begrepen, 
niet beperkt tot de kosten van arbeid, materialen, reiskosten en transportkosten, voor rekening van de Opdrachtgever. 

2.13 Het Materieel moet worden geretourneerd in dezelfde staat als ontvangen, schoon en zonder schade, behoudens   
 afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik van het Materieel. 
2.14 De Opdrachtgever heeft het recht om bij een eventuele inspectie van het Materiaal in verband met de teruggave van 
 Looms aanwezig te zijn. 
2.15 Kosten van herstel, reparatie, etc. die nodig zijn om het Materieel in de staat te brengen, zoals in artikel 2.3 omschreven, 
 behoudens afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik van het Materieel, komen voor rekening van de 
 Opdrachtgever, onverminderd het recht van Looms op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.
2.16 Indien de Opdrachtgever – om welke reden dan ook – niet in staat is het Materieel aan Looms te retourneren, is de 
 Opdrachtgever aan Looms een schadevergoeding verschuldigd, die in ieder geval bestaat uit de nieuwwaarde van het 
 Materieel. 
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3.1 Looms zal er voor zorg dragen dat het Personeel de deskundigheid, de kwalificaties en de vereisten bezit zoals in 
 de van toepassing zijnde wetgeving en eventueel in de Overeenkomst nader is gespecificeerd en dat het Personeel 
 volledig gekwalificeerd is om de werkzaamheden te verrichten zoals aangegeven in de Overeenkomst. 
3.2 De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk en vrijwaart Looms ter zake voor alle schade die 
 voortvloeit uit enig handelen of nalaten van het Personeel, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het 
 Personeel. 
3.3 Het Personeel zal de werkzaamheden uitvoeren onder de supervisie, aanwijzing en controle van de Opdrachtgever en in 
 naam van de Opdrachtgever. 
3.4 De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en draagt zorg voor een veilige werkomgeving voor het Personeel en het 
 naleven van de (Arbo-)wetgeving gedurende de huur. Opdrachtgever zal Looms vrijwaren en schadeloos stellen tegen en 
 ter zake van alle vorderingen die worden ingesteld tegen Looms en/of het Personeel en/of door Looms ingeschakelde 
 derden ter zake van enige gebeurtenis voor welke de Opdrachtgever verantwoordelijk is volgens dit artikel. 

Transport- en Kraanbedrijf Looms B.V.
mei 2011

ART.3 PERSONEEL




