Algemene voorwaarden voor verhuur, levering en diensten van
BAM Materieel bv
Artikel 1
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden voor verhuur, levering en diensten van BAM
Materieel bv (hierna: ‘Algemene voorwaarden’) zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van en gesloten overeenkomsten met BAM Materieel. Door de
Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op
Overeenkomsten met
BAM Materieel.
Artikel 2
Definities
De volgende in de Algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduide
begrippen hebben daarin de daarachter vermelde betekenis:
• Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor verhuur en
diensten BAM Materieel bv.
• BAM Materieel: BAM Materieel bv, statutair gevestigd te Bunnik,
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 33270137.
• Dagelijks onderhoud: het verrichten van kleine herstellingen en periodiek
voorgeschreven klein onderhoud aan het Gehuurde.
• Gehuurde: de door de Wederpartij van BAM Materieel gehuurde za(a)k(en).
• DNR van toepassing: ten aanzien van door BAM Materieel verrichte
meetkundige diensten en/of diensten op het gebied van advies en
engineering, is ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (DNR 2011) met uitzondering van
artikel 11 lid 3 van toepassing, behoudens in geval van strijdigheid met het
bepaalde in deze Algemene voorwaarden, in welk geval het bepaalde in deze
Algemene voorwaarden van toepassing is.
• Groot onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan het Gehuurde om
gebreken te voorkomen of te verhelpen, die van zodanige aard zijn dat het
Gehuurde aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat de Wederpartij
op grond van de Overeenkomst mag verwachten.
• Keuringsplichtig materieel: het door BAM Materieel als keuringsplichtig
aangeduide materieel.
• Overeenkomst(en): de tussen BAM Materieel en de Wederpartij bestaande
overeenkomst(en), waaronder begrepen schriftelijke opdrachten en
aanvragen via de website.
• Website van BAM Materieel: de door BAM Materieel onderhouden website
dat een onlosmakelijk geheel vormt met de Algemene voorwaarden en
waarin een overzicht wordt gegeven van de door BAM Materieel ter verhuur
aangeboden zaken en de door haar aangeboden diensten en waarin tevens
wordt beschreven onder welke voorwaarden de verhuur dan wel de te
leveren dienst door BAM Materieel geschiedt.
• Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie een aanbieding van BAM
Materieel is gericht en/of door wie een aanbieding aan BAM Materieel is
gedaan en/of die de wederpartij is van BAM Materieel in een tussen die partij
en BAM Materieel bestaande Overeenkomst.
• Transportkosten: de logistieke kosten van laden en lossen, orderintake,
planning, fysieke distributie en administratie voor het transporteren van het
materieel, maandelijks apart op de verhuurnota gefactureerd.
• Handelingskosten: de logistieke kosten van sorteren, tellen, boeken, intern
transport en administratie als component van de huurprijs.
Artikel 3

Het Gehuurde/gebruik/verbod onderverhuur/verbod
verplaatsing
1. Het Gehuurde, alsmede de voorwaarden waaronder de verhuur van het
Gehuurde geschiedt, zijn beschreven op de website van BAM Materieel.
Naast deze Algemene voorwaarden kunnen per product of per productgroep
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, die zijn opgenomen of
waarnaar wordt verwezen op de website van BAM Materieel.
2. Alle op de website van BAM Materieel voorkomende capaciteiten,
vermogens, afmetingen, etc. die zijn aangegeven bij de afbeeldingen, zijn
indicatief.
3. Afmetingen/typeaanduidingen op de website van BAM Materieel laten
onverlet het recht van BAM Materieel om ter uitvoering van de Overeenkomst
een zaak te leveren die daarvan afwijkt, maar wel minimaal dezelfde
eigenschappen heeft.
4. Het Gehuurde dient door de Wederpartij te worden gebruikt voor het doel
waarvoor het naar zijn aard is bestemd en overeenkomstig de eventueel op
de website van BAM Materieel beschikbare gebruiksaanwijzing.
5. Het is de Wederpartij niet toegestaan het Gehuurde op welke wijze dan ook
te veranderen of daaraan iets toe te voegen, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van BAM Materieel, ook niet indien deze
veranderingen en toevoegingen bij het einde van de huur zonder
noemenswaardige kosten kunnen ongedaan gemaakt en verwijderd worden.
6. Eventuele verschillen in hetgeen er op de leveringsbon staat en de
daadwerkelijke levering, dienen binnen vijf werkdagen gemeld te worden.
Indien er niet binnen vijf werkdagen wordt gereageerd, gaan we ervan uit dat
u akkoord gaat met de bijgaande verzendbon/levering. Wanneer u een
incorrecte huurnota ontvangt, geldt eveneens een reactietijd van vijf
werkdagen na ontvangst van de huurnota.
7. Het is de Wederpartij niet toegestaan het Gehuurde onder te verhuren, door
te verhuren of aan derden onder welke titel dan ook ter beschikking te
stellen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming door
BAM Materieel.
8. Het is de Wederpartij niet toegestaan het Gehuurde te vervoeren naar een
andere plaats dan de plaats waar het Gehuurde door BAM Materieel is
afgeleverd, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BAM
Materieel. Deze toestemming gebeurt d.m.v. digitale goedkeuring via de
bestelwebsite.
Artikel 4
1.

2.

3.

4.

5.

Staat van het Gehuurde bij aanvang en einde huur/schade
aan het Gehuurde/diefstal of vermissing van het Gehuurde
Bij aanvang van de huur kan tussen BAM Materieel en de Wederpartij een
beschrijving worden opgemaakt van de staat waarin het Gehuurde zich
bevindt. Deze beschrijving wordt door beide partijen ondertekend. Indien
geen beschrijving wordt opgemaakt zal de Wederpartij binnen vierentwintig
uur na aanvang van de huur melding maken van eventuele schade aan het
Gehuurde, bij gebreke waarvan de Wederpartij wordt geacht het Gehuurde in
onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
Bij het einde van de huur dient de Wederpartij het gehuurde in dezelfde staat
als opgenomen in de in lid 1 bedoelde beschrijving weer aan BAM Materieel
ter beschikking te stellen, gesorteerd en schoongemaakt. Eventueel door
BAM Materieel noodzakelijkerwijs te maken kosten voor sorteren en
schoonmaak zijn voor rekening van de Wederpartij.
Alle schade aan het Gehuurde als gevolg van een tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst door de Wederpartij, diens onrechtmatig
handelen/nalaten, fouten of onoordeelkundig gebruik door de Wederpartij of
als gevolg van omstandigheden die om andere redenen voor risico van de
Wederpartij komen, dient door de Wederpartij aan BAM Materieel te worden
vergoed. Hiertoe behoort geen schade die het gevolg is van normale slijtage
aan het Gehuurde gedurende de huurperiode.
Bij vermissing of het onbruikbaar beschadigd raken van het Gehuurde
(anders dan door normaal gebruik) is de Wederpartij verplicht aan BAM
Materieel de als volgt berekende kosten te vergoeden: 75% van de
vervangingswaarde van het Gehuurde onder aftrek van de voor het
Gehuurde uit hoofde van een Overeenkomst betaalde huurpenningen, met
als minimum 15% van de volledige vervangingswaarde.
Bij diefstal van het Gehuurde is de Wederpartij verplicht aan BAM Materieel
de vervangingswaarde van het Gehuurde te vergoeden.

Artikel 5
Onderhoud/keuring
1. De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan het
Gehuurde.
2. Groot onderhoud en reparaties van gebreken in de zin van art. 7:204 lid 2
BW word(t)(en) uitgevoerd door en voor rekening van BAM Materieel, tenzij
de gebreken zijn ontstaan door een omstandigheid die aan de Wederpartij
toerekenbaar is, in welk geval uitvoering geschiedt door BAM Materieel voor
rekening van de Wederpartij. BAM Materieel zal zich maximaal inspannen
om zo snel mogelijk tot een oplossing, dan wel alternatief, te kunnen komen.
3. Alle gebruikskosten zoals energie, smeermiddelen etc. zijn voor rekening van
de Wederpartij.
4. Indien op het Gehuurde een keuringssticker aanwezig is met een datum
‘geldig tot’ mag het Gehuurde na deze datum niet meer worden gebruikt. Het
te keuren materieel dient door het werk ter keuring worden aangeboden.
BAM Materieel zal tijdig met de uitvoering overleg plegen over waar en
wanneer de keuring van het materieel plaats zal vinden. Het Gehuurde wordt
dan op basis van regie gekeurd of vervangen. De kosten voor het keuren of
het vervangen van het Gehuurde zijn voor rekening van de Wederpartij.
5. Meetapparatuur is voorzien van een kalibratiedatum. Gebruik na deze datum
door de Wederpartij is niet toegestaan. BAM Materieel vervangt de
betreffende meetapparatuur, de kosten voor vervanging zijn voor rekening
van de Wederpartij. De Wederpartij dient uiterlijk dertig dagen voor het
verstrijken van de kalibratiedatum het materieel aan te bieden aan BAM
Materieel voor ruiling.
6. Hijsgereedschappen en Manto hijsklemmen zijn voorzien van een
keuringsdatum. Gebruik is toegestaan tot vier jaar. Na verstrijken van deze
datum mogen deze hijsmiddelen niet meer worden gebruikt. De Wederpartij
dient uiterlijk dertig dagen voordat die datum verstrijkt hiervan schriftelijk
melding te maken aan BAM Materieel. De kosten voor vervanging zijn voor
rekening van de Wederpartij.
7. Kranen en machinistenliften worden gelijktijdig bij opstelling gekeurd
(Aboma/Tuv). BAM Materieel arrangeert jaarlijks een herkeuring. De kosten
van de keuringen zijn voor rekening van Wederpartij.
8. Personengoederenliften worden bij opstelling gekeurd (Aboma/Tuv). BAM
Materieel arrangeert een herkeuring na zes maanden. Jaarlijks
vangbeproeving met belasting, indien van toepassing ook op locatie. De
kosten van de keuringen zijn voor rekening van Wederpartij.
9. Indien op keuringsplichtig materieel, meetapparatuur, hijsmiddelen en
hijsbanden niet de in dit artikel beschreven data aanwezig zijn, mag dit
materieel niet door de Wederpartij worden gebruikt en dient de Wederpartij
dit direct aan BAM Materieel te melden. BAM Materieel is niet aansprakelijk
voor schade als gevolg van de niet nakoming door de Wederpartij van het
bepaalde in dit artikellid en de Wederpartij vrijwaart BAM Materieel tegen
aanspraken van de Wederpartij en derden ter zake.
9. Het door de Wederpartij uitvoeren van groot onderhoud en
keuringswerkzaamheden is zonder schriftelijke toestemming van BAM
Materieel niet toegestaan.
10. De door BAM Materieel geleverde hijsmiddelen worden volgens de geldende
regels gecontroleerd of gekeurd. De bijbehorende certificaten zijn altijd bij
BAM Materieel opvraagbaar.
Artikel 6
Transport/(de-)montage
Transporten van het Gehuurde worden te allen tijde door BAM Materieel
verzorgd.
1. De te maken transportkosten en montage- en demontagekosten bij de
verhuur van kranen/kraanbanen, personen-/goederen-/machinistenliften en
samengestelde bekistingen uit de productgroep Bekistingtechniek, worden
per project berekend. De levertijd wordt tussen BAM Materieel en Wederpartij
overeengekomen.
2. Restafval niet zijnde van en/of veroorzaakt door BAM Materieel en/of haar
leveranciers of onderaannemers, dat met huurmaterieel wordt mee afgevoerd
naar BAM Materieel, zal worden doorberekend aan Wederpartij.
3. Diensten, zoals montage- en demontagekosten op speciale locaties, zoals
energiecentrales en (petro)chemische industrie zullen met een extra vaste
toeslag op de standaardtarieven worden verhoogd. E.e.a. heeft te maken met
de extra kosten die gemaakt moeten worden om deze diensten te verrichten
op desbetreffende locaties.
4. Standaard wordt de aanvraag binnen vijf werkdagen geleverd of opgehaald.
De dag van aanvragen zelf telt niet mee. Het ritme van het bestel- en
afleverpatroon wordt de bestel-/aflevercyclus en de bestel-/ retourcyclus
genoemd (BA-/BR-cyclus).
5. Aanvragen die geleverd of opgehaald dienen te worden binnen twee
werkdagen (dus op dag 0 of 1) vallen in de categorie spoedvervoer. Hiervoor
wordt een toeslag in rekening gebracht van 25% bovenop op het
transporttarief van een hele vracht.
6. Bij tijdsleveringen zal per transport een toeslag van € 50,-- in rekening
worden gebracht. De toeslagen worden op voorhand gecommuniceerd met
de desbetreffende besteller.
7. Aanvragen die geleverd of opgehaald dienen te worden binnen vijf
werkdagen (dus op dag 3, 4 en dag 5) vallen in de categorie normaal
vervoer. Hiervoor geldt het standaard/reguliere tarief.
8. De laad- en lostijden op het project worden separaat in rekening gebracht
(uren x tarief).
9. Koeriertarieven komen met name voor bij nazendingen of leveringen van
kleine (volume)zendingen. De te maken keuze van transport ligt bij de
vervoerder. Deze partij zal tegen de laagst mogelijke kosten opereren.
10. Bij een aanvraag voor retour dient de wederpartij aan te geven hoeveel
laadruimte/-capaciteit er gereserveerd dient te worden op de vrachtwagen.
Dit wordt aangegeven in een kwart, een halve, driekwart, een hele wagen of
een veelvoud hiervan. Hierop zijn ook de tarieven gebaseerd. Bij een
aanvraag voor levering hoeft dit niet. Dan bepaalt BAM Materieel de
benodigde werkelijke laadruimte.
Artikel 7
Huurprijs/in rekening te brengen kosten
De huurprijs, uitgedrukt in een prijs per één of meer stuks of andere eenheid per
dag, alsmede het bedrag van de eventueel in verband met de verhuur
verschuldigde (eenmalige) kosten, wordt tussen BAM Materieel en de
Wederpartij overeengekomen en vastgelegd in een Overeenkomst.
1. Bij gebreke van tussen BAM Materieel en de Wederpartij vastgelegde
huurprijs en/of het bedrag van de eventueel in verband met de verhuur
verschuldigde (eenmalige) kosten, gelden de tarieven zoals opgenomen op
de website van BAM Materieel. Eventuele afwijkingen worden vermeld op de
huurnota.
2. Bij gebreke van vermelding op de website van BAM Materieel van een
huurprijs dan wel een bedrag van (eenmalige) kosten, heeft BAM Materieel
recht op een nader overeen te komen redelijke huurprijs en/of een redelijk
bedrag wegens (eenmalige) kosten.
3. De huurprijs is verschuldigd met ingang van de dag dat het Gehuurde door
BAM Materieel is afgeleverd op de door de Wederpartij opgegeven plaats.
De huurprijs blijft verschuldigd tot en met de dag voorafgaande aan de dag
dat het Gehuurde door BAM Materieel is opgehaald.
BAM Materieel plant het tijdstip waarop zij het Gehuurde op de betreffende
dag ophaalt, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van
de klant. Afwijkingen hierop worden vastgelegd in een Overeenkomst.
4. Door BAM Materieel wordt een keer per maand huur in rekening gebracht,
opgesplitst per bedrijfsonderdeel of project. Dit geschiedt achteraf
overeenkomstig het door BAM Materieel vastgestelde aantal huurdagen (360
dagen; 12 perioden van 30 dagen).
5. Reacties op het ontvangen retourontvangstbewijs dienen uiterlijk binnen vijf
werkdagen na ontvangstdatum van het retourontvangstbewijs door de
wederpartij aan BAM Materieel gemeld te worden. Indien niet binnen vijf
werkdagen wordt gereageerd, gaat BAM Materieel ervan uit dat u akkoord
gaat met het ontvangen retourontvangstbewijs.

Eventuele reclames na vijf werkdagen kunnen niet meer door BAM Materieel
in behandeling worden genomen. Indien er later bij nadere inspecties alsnog
verwijtbare schade wordt vastgesteld, behoudt BAM Materieel het recht deze
aan de wederpartij door te belasten.
Artikel 8
Betaling/verzuim/afwijkingenregeling
1. Betaling door de Wederpartij van de overeengekomen huurprijs dient plaats
te vinden binnen dertig dagen na dagtekening van de door BAM Materieel
verstuurde factuur.
2. Vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot aan het moment der
voldoening, is de Wederpartij aan BAM Materieel de wettelijke rente
verschuldigd.
3. Indien BAM Materieel genoodzaakt is tot de inschakeling van juridische
bijstand teneinde voldoening van haar vordering buiten rechte te verkrijgen,
is de Wederpartij jegens BAM Materieel aansprakelijk voor de hiermee
gemoeide kosten, die worden vastgesteld op 15% van de gevorderde
hoofdsom met een minimum van EUR 5.000,--, onverminderd het recht van
BAM Materieel om de werkelijke kosten te vorderen indien deze hoger zijn.
4. Aan Wederpartij komt geen beroep toe op opschorting en/of verrekening in
verband met (vermeende) vorderingen van de Wederpartij op BAM Materieel.
5. Klachten dienen gemeld te worden middels het standaardformulier ‘melding
afwijking’. Deze kan worden gedownload via de website van BAM Materieel
onder het hoofdstuk ‘Documenten & formulieren’.
Artikel 9
Werktijden
Alle door BAM Materieel te verrichten werkzaamheden vinden plaats binnen de
normale werktijden (maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur). Op verzoek
van de Wederpartij kan van deze werktijden worden afgeweken. BAM Materieel
is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. In geval van
afwijking van de werktijden heeft BAM Materieel recht op vergoeding van de
door haar te maken meerdere kosten, die in ieder geval doch niet uitsluitend
worden gevormd door in verband hiermee verschuldigde vergoedingen en
toeslagen op grond van de CAO voor de Bouwnijverheid.
Artikel 10
Aansprakelijkheid en verzekering
1. Indien BAM Materieel aansprakelijk mocht worden voor een aan haar
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan wel
onrechtmatige daad of uit welken hoofde dan ook, is zij gehouden tot
vergoeding van de directe als gevolg daarvan ontstane schade, tot maximaal
het bedrag dat op basis van door BAM Materieel afgesloten verzekeringen
door verzekeraars ter zake van de betreffende schade wordt vergoed.
2. Het beroepsaansprakelijkheidsrisico van BAM Materieel is verzekerd onder
de Professional Indemnity (PI) verzekering van Koninklijke BAM Groep nv.
Op verzoek van Wederpartij kan een verzekeringscertificaat worden
overgelegd.
3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade
niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van BAM
Materieel beperkt tot maximaal de door BAM Materieel op grond van de
overeenkomst aan Wederpartij gefactureerde en/of nog te factureren
bedragen in verband met de ten tijde van de schadeveroorzakende
gebeurtenis reeds uitgevoerde werkzaamheden en/of reeds geleverde zaken
en/of diensten en/of verhuurde zaken.
4. BAM Materieel is nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade en/of
bedrijfsschade, waaronder begrepen gederfde omzet en/of winst, behoudens
in geval van opzet en/of grove schuld aan de kant van BAM Materieel, in
welk geval BAM Materieel aansprakelijk is tot het in lid 1 en 3 genoemde
maximum.
• DNR van toepassing: ten aanzien van door BAM Materieel verrichte
meetkundige diensten en/of diensten op het gebied van advies en
engineering, is ‘De Nieuwe Regeling 2011’ (DNR 2011) met uitzondering
van artikel 11 lid 3 van toepassing, behoudens in geval van strijdigheid
met het bepaalde in deze Algemene voorwaarden, in welk geval het
bepaalde in deze Algemene voorwaarden van toepassing is.
5. Eventuele aanspraken in verband met tekortkoming in de nakoming door
BAM Materieel inzake verrichte meetkundige diensten en/of diensten op
gebied van advies en engineering, dienen, op straffe van verval, uiterlijk
binnen twaalf maanden na voltooiing van de desbetreffende gebrekkige
werkzaamheden, schriftelijk aan BAM Materieel kenbaar te worden gemaakt.
6. De Wederpartij vrijwaart BAM Materieel tegen aanspraken van derden voor
zover deze aanspraken uitstijgen boven hetgeen waarvoor BAM Materieel op
grond van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk is.
7. De Wederpartij dient het Gehuurde, al dan niet via de CAR-polis van het door
de Wederpartij uitgevoerde werk, genoegzaam te verzekeren en gedurende
de huurperiode verzekerd te houden. De Wederpartij is gehouden om op het
eerste verzoek daartoe van BAM Materieel een kopie van de polis, alsmede
bewijs van betaling van de verschuldigde premies aan haar ter hand te
stellen.
8. Het bepaalde in lid 7 is niet van toepassing voor kranen genoemd in het
materieelboek inclusief de door BAM Materieel bij derden ingehuurde kranen,
waarvoor een verzekering is afgesloten.
BAM Materieel zal er voor zorg dragen dat voor de door haar ingehuurde
kranen een verzekering is afgesloten gelijkwaardig aan de verzekering voor
haar eigen kranen. Op verzoek van Wederpartij kan de polis alsmede bewijs
van betaling van de verschuldigde premies ter hand gesteld worden.
9. Ten aanzien van WAM-plichtige zaken verklaart BAM Materieel dat er een
aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten die voldoet aan de bij of
krachtens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde
eisen.
10. Het verschuldigde eigen risico uit hoofde van de verzekeringspolissen komt
te allen tijde ten laste van de Wederpartij.
Artikel 11
Calamiteiten
Indien er sprake is van een calamiteit waarbij het materieel en/of diensten van
BAM Materieel betrokken zijn, is de Wederpartij verplicht hiervan direct melding
te maken bij BAM Materieel.
Artikel 12
Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst
Onverminderd het recht van BAM Materieel of de Wederpartij om de
Overeenkomst tussentijds te ontbinden op grond van een in de wet beschreven
mogelijkheid daartoe, is BAM Materieel bevoegd de Overeenkomst, zonder dat
nadere ingebrekestelling is vereist, te ontbinden, indien:
• de Wederpartij haar bedrijfsuitoefening staakt;
• ten aanzien van de Wederpartij surseance van betaling dreigt te worden
aangevraagd, is aangevraagd of is verleend;
• het faillissement van de Wederpartij dreigt te worden aangevraagd, is
aangevraagd of is uitgesproken.
Artikel 13
Toepasselijk recht, Geschillen
1. Op de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst of uit
Overeenkomsten die daarvan een voortvloeisel zijn, is de Rechtbank Utrecht
bevoegd.
Aanvullende voorwaarden per productgroep
Artikel 14
Aanvullende voorwaarden Kranen & Liften
1. De huurprijs is gebaseerd op een inzet van een normale werkdag van acht
uur (veertig uur per week). Wanneer het gehuurde bij een inzet van > tien uur
per dag bedraagt, geldt een toeslag van 25% op het daghuurtarief. De extra
inzet zal herleid worden aan de hand van de urenverantwoording van de
kraanmachinist.
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2. Voor kranen waarbij voor de machinist de klimhoogte meer dan 30 meter
bedraagt, is een machinistenlift verplicht, zoals omschreven in de CAO voor
de Bouwnijverheid.
3. Elektrische aansluitpunten dienen in de directe omgeving (maximaal 5 meter)
van de te monteren kraan/lift aanwezig te zijn.
4. De kraan/lift dient ten behoeve van periodieke controle beschikbaar te zijn
gedurende de hiervoor benodigde tijd, zonder dat aanspraak kan worden
gemaakt op verlaging van de verschuldigde huursom.
5. De ten behoeve van montage/demontagewerkzaamheden van liften
benodigde kraan komt voor rekening van de Wederpartij. Zo mogelijk kan
een reeds op het werk aanwezige kraan hiervoor worden ingezet.
6. De kranen van/via BAM Materieel mogen uitsluitend bediend worden door
een machinist, die door BAM Materieel is ingezet.
7. Het is niet toegestaan om zonder tussenkomst van BAM Materieel personenen goederenliften te monteren, te demonteren of te verplaatsen.
8. Het is niet toegestaan om zonder tussenkomst van BAM Materieel
wijzigingen aan te brengen aan hijsmiddelen, zoals kettingwerk, evenaren en
overige bijzondere constructies.
Artikel 15
Aanvullende voorwaarden inhuur kraanmachinisten
1. De planning inzet van machinisten wordt verzorgd door BAM Materieel. BAM
Materieel heeft het recht om gedurende de looptijd van het werk de machinist
om economische omstandigheden te wisselen. Alleen op uitdrukkelijk
verzoek van en voorzien van duidelijke motivatie zal BAM Materieel
meewerken aan wisselen van een machinist op verzoek van Wederpartij.
2. BAM Materieel verplicht zich in geval van afwezigheid van de machinist, zorg
te dragen voor vervanging, waarbij BAM Materieel zich maximaal zal
inspannen binnen een werkdag voor vervanging te zorgen, waarbij het aan
de klant is te beoordelen of op de desbetreffende dag vervanging nog
noodzakelijk is.
3. Tijdens montage-/demontagewerk is inzet van de machinist, voor rekening
van de Wederpartij, noodzakelijk.
4. Het dagelijks onderhoud van de kraan geschiedt door de machinist voor
rekening van de Wederpartij.
Artikel 16
Aanvullende voorwaarden Huisvesting
1. Aansluitkosten op het openbare net zijn niet inbegrepen in de eenmalige
kosten.
2. De units en schottenketen zijn niet standaard voorzien van inventaris.
3. De Wederpartij draagt zorg voor een vlakke en draagkrachtige ondergrond.
Artikel 17
Aanvullende voorwaarden Bouwplaatsinstallatie
1. De elektrische installaties ten behoeve van een bouwproject worden door
installateurs van BAM Materieel, die hiervoor opgeleid en bevoegd zijn,
berekend en ontworpen.
2. Uit veiligheidsoverwegingen, normbehoud en bevoegdheden ‘E-installaties’
behoudt BAM Materieel zich het recht voor om materieel, dat onderdeel
uitmaakt van de totale bouwplaatsinstallatie, uitsluitend door medewerkers
van BAM Materieel of door BAM Materieel ingehuurd personeel te laten
monteren.
Artikel 18
Aanvullende voorwaarden Overig Technisch Materieel
1. Een aantal verkoopartikelen (HAWA), zoals boren, beitels, zaagjes enz. kan
op basis van koop meegeleverd en doorberekend worden.

2. Bij het onvolledig retour leveren van de toebehoren(set) van de machine
brengt BAM Materieel het tekort ingeleverde in rekening tegen
vervangingswaarde.
Artikel 19
Aanvullende voorwaarden Maatvoering
1. In verband met de planning van de hoofdmaatvoerders is het mogelijk om tot
minimaal 48 uur van te voren een gemaakte afspraak te verzetten.
2. De benodigde juiste informatie dient 48 uur voor aanvang van de
werkzaamheden op papier en in AutoCad (dwg-formaat) aangeleverd te zijn.
De door Wederpartij aangeleverde gegevens dienen volledig en juist te zijn.
3. De eindverantwoordelijkheid voor de maatvoering blijft altijd bij het werk, al
heeft de hoofdmaatvoerder van BAM Materieel uiteraard zijn eigen
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde diensten.
Artikel 20
Aanvullende voorwaarden advieswerk
1. Bij haar technische advisering en hierop gebaseerde prijsvorming gaat BAM
Materieel uit van het principe van ‘best practice’ gebaseerd op de haar
bekende gegevens.
2. BAM Materieel heeft geen invloed op de feitelijke gang van zaken op de
bouwprojecten en kan geen invloed uitoefenen op de omgevingsfactoren, die
het resultaat van haar adviezen in positieve dan wel negatieve zin kunnen
beïnvloeden.
3. BAM Materieel is verantwoordelijk voor het door haar gemaakte advies
onverminderd het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde. Bij
aanvaarding van de door BAM Materieel uitgebrachte adviezen en offertes
accepteert Wederpartij de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door
Wederpartij gemaakte keuzes en verstrekte gegevens, die aan het advies
en/of de offerte ten grondslag liggen.
Artikel 21

Aanvullende voorwaarden Gietbouwbekisting
Woningbouw
1. Niet op de website van BAM Materieel beschreven artikelen die speciaal voor
een werk moeten worden gemaakt of besteld, worden slechts op basis van
koop geleverd en worden derhalve volledig aan de Wederpartij
doorberekend..
2. Laad- en loshulp van de bekisting en toebehoren is voor rekening van de
Wederpartij.
3. De Wederpartij draagt voor haar rekening zorg voor het tijdig beschikbaar
stellen van benodigde kraanhulp.
4. Controle en telling van de inhoud van de retour geleverde bekistingcontainer
vinden plaats bij BAM Materieel. De telling van BAM Materieel is bindend.
5. Bekistingtechniek levert koopartikelen in de ‘bekistingcontainer’ mee onder
een zogenoemde statiegeldregeling, waarin bij levering de koopartikelen
volledig in rekening worden gebracht. Bij retourlevering in ongebruikte staat,
zal creditering van niet gebruikte artikelen op basis van betaalde
aankoopbedragen plaatsvinden.
6. Voor montage- en demontagewerkzaamheden van bekistingen draagt het
werk zorg voor een vlakke en draagkrachtige ondergrond.
7. De bekisting dient na afloop van het project betonvrij en ingespoten met
conserveringsmiddel geretourneerd te worden.

3. Wij gaan ervan uit dat zowel de montage als de demontage geschieden in
één fase en gebaseerd op werkdagen (ma-vr) van 07.00 tot 16.00 uur.
Opdrachtgever zorgt voor voldoende losplaats voor steigermateriaal en
lossen volgens procedure van de bouwlocatie.
4. Krimpfolie en/of netten en/of dakconstructie gegarandeerd t/m windkracht 6;
indien daarna schade ontstaat aan eerdergenoemde zal deze worden
hersteld op basis van regie-uren en materiaalkosten. Opdrachtgever zorgt
voor afvoer krimpfolie.
5. Wij hebben een voorbereidingstijd van vijf werkdagen nodig.
6. Opdrachtgever zorgt voor horizontaal en verticaal transport, inclusief
aanpikkelateur/hijsbegeleider.
7. Opdrachtgever stelt schaftgelegenheid en bouwverlichting beschikbaar.
8. Opdrachtgever stelt een planning beschikbaar voor de voortgang van het
project.
9. Kraantijd voor steigermontage/demontage wordt meegenomen in de
kraanplanning.
Artikel 23
Klein handgereedschap (25%-regeling)
1. Uiterlijk voor aanvang van het project kan de Wederpartij aangeven dat zij
gebruik wenst te maken van een zogenaamde Regeling klein
handgereedschap.
2. Dit materieel wordt op jaarbasis gehuurd, voor een minimale huurperiode van
vier jaar.
3. Dit materieel wordt op werknummer of op naam geregistreerd.
4. Er wordt in overleg met u en BAM Materieel één basispakket bepaald.
5. BAM Materieel beheert het materieel (investeren, verhuren, onderhouden,
keuren, desinvesteren en administratie).
6. Korting op het huurtarief bedraagt 25%.
Artikel 24
Voorwaarden uurtarieven
1. Uitsluitend de gewerkte uren worden doorberekend, dus er vindt geen
doorberekening plaats van reisuren en kilometervergoeding.
2. Voor overwerk geldt dat de regeling conform de CAO voor bouwnijverheid
van toepassing is.
3. Eventuele verblijfskosten zijn voor rekening van Wederpartij en dienen vooraf
overeen te zijn gekomen.
4. De eventueel door ons gemaakte parkeerkosten, indien wij niet op het terrein
kunnen staan, zullen wij op nacalculatie aan u doorberekenen.
5. Urenstaten van machinisten, maatvoerders en monteurs worden ter
ondertekening door BAM Materieel aangeboden. De bouwleiding draagt er
zorg voor dat een bevoegd persoon bij de beëindiging van de
werkzaamheden van het personeel van BAM Materieel aanwezig is ter
ondertekening. Bij afwezigheid van een bevoegd persoon zal de urenstaat
per mail worden aangeboden ter ondertekening. Als reactietijd voor de
bouwleiding zullen vijf werkdagen worden aangehouden. Uitblijven van een
reactie impliceert acceptatie door de klant.
Voorrijkosten
Voorrijkosten alleen van toepassing bij minder dan acht uur aaneengesloten per
monteur, per project.

Artikel 22
Aanvullende voorwaarden Steigers
1. Het maaiveld dient 2 meter uit de gevel schoon en vlak te zijn en gevels zijn
vrij van obstakels en dient van voldoende draagkracht te zijn.
2. Herstel ankergaten door opdrachtgever te verzorgen.
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