Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Michielsens Nederland B.V. Gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel Utrecht onder nummer 30188690.

Artikel 1 Definities
1.1 Michielsens: Michielsens Nederland B.V., gevestigd te De Meern, zijnde de
gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Michielsens.
1.3 Hijswerk: de overeenkomst, waarbij Michielsens, al dan niet in het kader van
een vervoer- of andere overeenkomst, zich jegens de opdrachtgever verbindt om
door middel van kranen en andere hijsgereedschappen hijswerkzaamheden te
verrichten, een en ander in de ruimste zin des woords, alsmede het ter beschikking stellen van dergelijke kranen en hijsgereedschappen; uitdrukkelijk geldt dat
onder "hijswerk" tevens is begrepen het laden en lossen van transportmiddelen,
alsmede het in voorkomend geval overbrengen van de lading c.q. last naar opslagplaatsen, c.q. de overslag daarvan van het ene transportmiddel op het andere
of overslag anderszins.
1.4 Montagewerk: de overeenkomst, waarbij Michielsens zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het demonteren of monteren van door opdrachtgever
aangewezen zaken, daaronder begrepen verplaatsingswerkzaamheden als het
aan- en afsleeën c.q. vijzelen van die zaken tot op/af fundatie, al dan niet voorafgaand aan, dan wel volgend op een vervoer, alsmede het verzendklaar maken
van die zaken op de plaats van vertrek c.q. het afbouwen daarvan op de plaats
van bestemming, een en ander in de ruimste zin des woords.
1.5 Opslag: de overeenkomst, waarbij Michielsens zich verbindt om zaken, ter
opslag op de door Michielsens aangewezen plaats aangevoerd, gedurende een
overeengekomen tijd opgeslagen te houden; eventueel door Michielsens te verrichten aan- en afvoer van de zaken, alsmede eventuele manipulaties aan de goederen in verband met de opslag, vallen niet onder het begrip "opslag", doch onder
"hijswerk" c.q. "montagewerk".
1.6 Transportmedium: het medium waarover de zaken zullen worden vervoerd,
derhalve de weg, de binnenwateren, de zee, spoorstaven, de lucht, dan wel enig
ander medium.
1.7 Totaal projectuitvoering: de overeenkomst waarbij Michielsens zich bij één en
dezelfde overeenkomst verbindt tot advisering omtrent, dan wel begeleiding, dan
wel het (doen) verrichten van al die werkzaamheden nodig om een bepaald project (bijvoorbeeld all in transport van fundatie tot fundatie, bedrijfsverhuizingen,
projectinrichting e.d.) van begin tot eind te realiseren.

1.8 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst waarbij Michielsens zich tegenover
de opdrachtgever als vervoerder verbindt zaken te vervoeren; een vervoerovereenkomst omvat uitsluitend het eigenlijke vervoer, dat wil zeggen het aan boord
van een vervoermiddel verplaatsen van zaken, en dus - onder meer - niet het beladen en lossen van transportmiddelen, onverschillig of die wel of niet door dan
wel vanwege Michielsens 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.
1.9 Enkelvoudig vervoer: de vervoerovereenkomst ingevolge welke Michielsens
zich verbindt de zaken via slechts één transportmedium te vervoeren.
1.10 Gecombineerd (multimodaal) vervoer: de overeenkomst waarbij Michielsens
zich bij één en dezelfde overeenkomst jegens de opdrachtgever verbindt de zaken
over tenminste twee verschillende transportmedia te vervoeren.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte
en overeenkomst tussen Michielsens en een opdrachtgever waarop Michielsens
onderhavige algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van onderhavige algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Van onderhavige algemene voorwaarden maken onderdeel uit de voorwaarden waarnaar in artikel 10 en 11 van onderhavige algemene voorwaarden wordt
verwezen. In geval van strijdigheid prevaleren onderhavige algemene voorwaarden boven de in artikel 10 en 11 bedoelde algemene voorwaarden.
2.3 Eventuele afwijkingen op onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes - in welke vorm en door wie dan ook namens
Michielsen gedaan - zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven. De geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en voor tussentijdse wijzigingen vatbaar indien een of meer elementen die de hoogte van prijzen
bepalen wijzigen.
3.2 Ingeval van een nadien ingetreden verhoging van een of meer kostprijsfactoren - inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten, ver-
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zekeringskosten, wijziging van wisselkoersen e.d. - is Michielsens gerechtigd de
oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4 Betaling
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden
dertig dagen na factuurdatum, zonder beroep op compensatie, verrekening of
opschorting. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege
in verzuim. Opdrachtgever is alsdan aan Michielsens de wettelijke handelsrente
verschuldigd.
4.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van Michielsens op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4.3 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 Zekerheid
5.1 Michielsens is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van de
haar verstrekte opdracht, alsmede in iedere stand van het werk daarna, van de
opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens
verplichtingen.
5.2 Zolang opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld, is Michielsens gerechtigd haar prestatie op te schorten, zulks onverminderd de met betrekking tot opschorting en ontbinding aan Michielsens toekomende bevoegdheden uit
de wet en uit de in artikel 10 en 11 van onderhavige algemene voorwaarden bedoelde specifieke voorwaarden.
5.3 Michielsens is gerechtigd zaken, documenten en gelden van opdrachtgever
voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van Michielsens op opdrachtgever, uit welken hoofde die ook zijn, geheel zijn voldaan.
5.4 Alle zaken, documenten en gelden die Michielsens, uit welken hoofde dan
ook, onder zich heeft en/of zal verkrijgen, strekken hem tot onderpand van zijn
vorderingen die hij ten laste van opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen. Michielsens is gerechtigd om voormeld pand- en/of retentierecht uit te oefenen voor hetgeen opdrachtgever nog aan Michielsens verschuldigd mocht zijn in verband met
voorgaande opdrachten.
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Artikel 6 Verzekering
6.1 Michielsens sluit ten behoeve van opdrachtgever geen goederenverzekering
af ten aanzien van de zaken waaromtrent zij met opdrachtgever een overeenkomst sluit, zulks behoudens een door opdrachtgever vooraf daartoe gedaan uitdrukkelijk verzoek en instemming daarmee door Michielsens.

Artikel 7 Aansprakelijkheid Michielsens
7.1 Indien Michielsens aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
7.2 Michielsens aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan
haar toevertrouwde zaken en wel vanaf het moment van de inontvangstneming
daarvan door Michielsens tot aan het moment van de aflevering daarvan aan opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen, en wel ten belope
van maximaal de aansprakelijkheidslimiet als hierna vermeld.
7.3 De door Michielsens te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig
de aansprakelijkheidsregeling, neergelegd in de in artikel 10 en 11 van onderhavige algemene voorwaarden bedoelde voorwaarden toepasselijk op de corresponderende specifieke werkzaamheden van Michielsens. De schadevergoeding zal
nimmer meer bedragen dan de door opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van
de zaken. Is die factuurwaarde niet vast te stellen, dan treedt de door opdrachtgever te bewijzen marktwaarde van de zaken ten tijde en ter plaatse van de inontvangstneming van de zaken door Michielsens daarvoor in de plaats.
7.4 Voor andere dan in artikel 7.2 bedoelde schade (waaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en ander financieel
nadeel, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade, veroorzaakt door
mogelijke onjuiste adviezen van Michielsens, en schade veroorzaakt door vertraging) is Michielsens niet aansprakelijk.
7.5 Als overmacht gelden alle omstandigheden die Michielsens redelijkerwijze niet
heeft kunnen voorzien en waarvan zij de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.
7.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist,
heeft Michielsens het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden, al dan niet zijnde sub-contractors. Voorzover die derden werkzaamheden
verrichten die tot de hiervoor omschreven kerntaken - vervoeren, hijsen, monteren, opslag - van Michielsens behoren, staat Michielsens voor deze derden op
dezelfde wijze in als voor haar eigen ondergeschikten. Uitdrukkelijk wordt echter
bedongen dat Michielsens niet aansprakelijk is voor schade, veroorzaakt door
derden die werkzaamheden verrichten die niet behoren tot de kerntaken van Mi4

chielsens, alsmede voor schade, veroorzaakt door opzet of daarmede gelijk te
stellen grove schuld van dergelijke ondergeschikten of sub-contractors.
7.7 Indien voormelde ondergeschikten en sub-contractors door derden buiten
overeenkomst mochten worden aangesproken terzake de werkzaamheden, waartoe zij door Michielsens werden gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen dat zij
zich op alle in de onderhavige algemene voorwaarden opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid kunnen beroepen.
7.8 Enige rechtsvordering terzake de aansprakelijkheid, op welke grond zij ook
steunt, kan, door opdrachtgever of een derde, slechts worden ingesteld binnen de
grenzen van de door Michielsens gesloten overeenkomst. Ingeval Michielsens
terzake door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken is opdrachtgever
gehouden Michielsens op eerste verzoek terzake te vrijwaren.
7.9 Michielsens is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van haarzelf, in
geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van een bedrag gelijk aan
ε 25.000 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardevermindering of
verlies van de in de opdracht begrepen goederen de aansprakelijkheid is beperkt
tot ε 3 per kilogram beschadigd of verloren gegaan gewicht met een maximum van
ε 7.500 per zending.

Artikel 8 Aansprakelijkheid opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever is jegens Michielsens aansprakelijk voor directe en indirecte
schade ten gevolge van de aan Michielsens toevertrouwde zaken en hun aard,
alsmede ten gevolge van hun verpakking. Voorts is opdrachtgever jegens Michielsens aansprakelijk voor de directe en indirecte schade ten gevolge van 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 opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9 Verjaring / Verval
9.1 Onverminderd enige dwingendrechtelijk toepasselijke bepaling, verjaart elke
vordering jegens Michielsens door het enkele verloop van negen maanden, en
vervalt elke vordering jegens Michielsens door het enkele verloop van een jaar.
De termijnen vangen aan op de dag volgend op die waarop de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt plaats vindt.
9.2 In ieder geval vervalt elke vordering jegens Michielsens door het enkele verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst.
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Artikel 10 Toepasselijke voorwaarden bij specifieke werkzaamheden
10.1 Ten aanzien van de hierna aangegeven soorten specifieke werkzaamheden
gelden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.2 van onderhavige algemene voorwaarden, voorts de navolgende voorwaarden. Steeds geldt dat van
toepassing is de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het totstandkomen van de overeenkomst.
10.2 Hijs- en montagewerk: de Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport (VVT
voorwaarden), gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken Amsterdam en Rotterdam. Mede van toepassing is de "Onwerkbaar weer clausule". Indien het hijswerk geschiedt met behulp van een of meer drijvende bokken zijn mede toepasselijk de Bokkengebruikvoorwaarden 1976, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbanken Rotterdam, Amsterdam en Middelburg.
10.3 Opslag: de Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door FENEX,
Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, ter griffie van de Rechtbank
Rotterdam.
10.4 Voor gecombineerd (multimodaal) vervoer geldt dat voor zover geen dwingend recht toepasselijk is - hetgeen met name het geval is gedurende de perioden
dat de goederen zich niet op-, in-, of aan boord van enig transportmiddel bevinden
- ten aanzien van de specifieke werkzaamheden de voorwaarden als bedoeld in
artikel 10 en 11 van onderhavige algemene voorwaarden.
10.5 Bedrijfsverhuizingen: de Algemene Voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen,
gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam.
10.6 Totaal projectuitvoering: op ieder specifiek onderdeel van de zijdens Michielsens uit te voeren overeenkomst zijn toepasselijk die rechtsregels en voorwaarden, als in artikel 10 en 11 van onderhavige algemene voorwaarden ten aanzien
van die specifieke werkzaamheden is omschreven.
10.7 Ten aanzien van overige handelingen en werkzaamheden die Michielsens
verricht c.q. op zich heeft genomen te (doen) verrichten, zullen mede toepasselijk
zijn de in de betrokken bedrijfstak gebruikelijke voorwaarden, respectievelijk de
voorwaarden waarvan de toepasselijkheid is bedongen.

Artikel 11 Toepasselijke voorwaarden bij vervoer
11.1 Ten aanzien van de hierna aangegeven soorten vervoer gelden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.2 van onderhavige algemene voorwaarden,
voorts de navolgende voorwaarden. Steeds geldt dat van toepassing is de laatst
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen
van de overeenkomst.
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-

nationaal vervoer over de weg: titel 13 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de Algemene Vervoer Condities 1983;

-

grensoverschrijdend wegvervoer: de bepalingen van het CMR Verdrag;

-

vervoer over de binnenwateren: titel 10 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de Bevrachtingsvoorwaarden 1991;

-

binnenlands vervoer per spoor: de Spoorwegwet en de daarop gebaseerde
reglementen, waaronder het Algemeen Reglement Vervoer;

-

grensoverschrijdend vervoer per spoor: het COTIF/CIM verdrag;

-

vervoer over zee: titel 5 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek;

-

expeditie: artikel 60 tot en met 73 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek, aangevuld
door de Nederlandse Expeditievoorwaarden, als gedeponeerd ter griffie van
de Rechtbanken Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.

-

vervoer door de lucht: de bepalingen van het Verdrag van Warschau van
1929, als gewijzigd door de bepalingen van het Haags Protocol van 1955 c.q.
het Montreal 4 protocol van 1975.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op elke overeenkomst tussen Michielsens en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
12.2 In afwijking van eventuele jurisdictie- c.q. arbitrageclausules, opgenomen in
de in artikel 10 en 11 van onderhavige algemene voorwaarden bedoelde voorwaarden toepasselijk op specifieke werkzaamheden van Michielsens, is de rechtbank Utrecht bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Michielsens het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
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