
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Behoudens andere -schriftelijke- overeenkomst, gelden volgende voorwaarden voor alle offertes van Anthony 
Cranes wat betreft verhuring, levering of uitvoering van werk. Deze algemene voorwaarden worden door de klant 
aanvaard door het louter overmaken van een bestelling of een opdracht. Ze gelden steeds voor al het door de 
verhuurder aan de huurder verhuurde materiaal, zelfs indien een toestel in huur wordt gegeven zonder schriftelijk 
contract. Anthony Cranes is in geen enkel opzicht gebonden door koop- of leveringsvoorwaarden van de klant, 
die aldus geen toepassing vinden.

Art. 1: Vorming van het contract 
1.1. Elke uitgaande offerte verbindt Anthony Cranes slechts na definitieve aanvaarding van de bestelling, dit 
is wanneer de schriftelijke bevestiging wordt overgemaakt met daarop de prijs, bijzondere voorwaarden en 
aanvangsdatum. Een offerte vervalt automatisch bij gebreke van akkoord binnen de acht dagen.
1.2. Wanneer een kraan of welk ander materiaal ook, al dan niet inclusief bedienaar of machinist, ter beschikking 
van de klant wordt gesteld op grond van zijn bestelling, is dat een verhuring van materieel. Voor verbruik van 
brandstof en de inzet van de machinist (extra uren, onvoorziene wachttijden, enzovoort...) kan Anthony Cranes 
bijkomende kosten in rekening brengen, gebaseerd op de gebruikelijke kostprijs voor het materieel dat verhuurd 
wordt. Dit is inherent aan het gegeven dat bepaalde onderdelen van wat verhuurd wordt zeer onderhevig zijn 
aan prijsschommelingen, zoals in het bijzonder de brandstof.
1.3. De huurder geeft op welk materieel hij wenst te benutten. Door zijn bestelling staat hij in voor wat besteld 
werd (qua capaciteit, grootte, plaatsing op locatie). Iedere opgave of indicatie door Anthony Cranes is preliminair 
en vrijblijvend op basis van de informatie die door de huurder wordt verstrekt. 
1.4. De prijzen van Anthony Cranes zijn berekend op goed te bereiken en te berijden plaatsen. Na ontvangst van 
een bestelling tot huur van materieel is Anthony Cranes niet gehouden tot enig voorafgaandelijk onderzoek van 
de staat van de werf of het terrein.
1.5. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is de huurperiode vastgesteld op ondeelbare dagtaken 
van acht uren per dag, vijf dagen per week. De verhuringstermijn vangt aan op de datum van aflevering van het 
materieel door Anthony Cranes - de verhuurder - aan de huurder en eindigt op de datum dat het materieel terug 
is ontvangen op ons adres. 
1.6. De verplaatsing heen en terug van de vestiging of garage tot de plaats van levering wordt als werkprestatie 
gerekend, evenals het aan- en afvoeren, het monteren en demonteren van bepaalde verlengstukken van de giek 
en extra ballastgewichten voor sommige kranen. 

Art. 2: Wijzigingen – prijsherzieningen
2.1. Wij verbinden ons slechts tot de overeengekomen opdracht, zodat elke wijziging, aanpassing en bijkomend 
werk een nieuwe overeenkomst zal uitmaken, zonder aan de vroegere verbintenissen te raken. 
2.2. In zulke gevallen van wijziging, aanpassing en/of bijkomend werk mogen wij onze prijzen aanpassen. We 
volgen hierbij het inflatiecijfer op, alsook de brandstofprijzen. Deze laatste factureren we via een brandstoftoe-
slag, gezien de sterk fluctuerende prijzen.
2.3. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in werkdagen. Voor verhuur op zaterdagen, zondagen en feestdagen 
hebben wij het recht onze tarieven aan te passen. 
2.4. Bij onjuiste inlichtingen van de klant/huurder wordt minimaal de overeengekomen prijs aangerekend, met 
een supplement voor overgewicht. Alle bijkomende kosten en lasten komen ten laste van de klant/huurder. 

Art. 3: Uitvoering – vertraging – onderbreking
3.1. Zodra een gehuurde kraan (of ander materieel) met haar bedienaar of machinist op de plaats komt waar de 
kraan in dienst zal worden gesteld, handelt de machinist uitsluitend onder gezag, leiding en toezicht van de klant, 
huurder, zijn aangestelde of gemachtigde, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De huurder 
wordt beschouwd als de bewaarder van de zaak. Wij bepalen echter zelf de volgorde van de door Anthony Cranes 
uit te voeren opdrachten. Het vooraf of tussentijds verstrekken van inlichtingen over de leveringsdatum geschiedt 
zonder dat daaruit enige gehoudenheid of aansprakelijkheid voor Anthony Cranes voortvloeit. 
3.2. De klant/huurder dient ervoor te zorgen dat de terreinen waarop het materieel van Anthony Cranes zich in 
het kader van een levering/opdracht begeeft, voldoende verhard zijn en een stabiele ondergrond hebben om een 
normale verplaatsing en opstelling van ons materieel toe te laten. Blijkt achteraf dat hieraan niet werd voldaan 
dan mag Anthony Cranes de hierdoor ontstane meerkosten aan de opdrachtgever doorrekenen. Bovendien draagt 
de opdrachtgever het risico voor alle schade, beschadiging of verlies ten gevolge van onvolledige of verkeerde 
inlichtingen. Dit geldt ook bij onjuiste of onvolledige opvolging van door Anthony Cranes verstrekte richtlijnen. Dit 
houdt in dat de klant elke schade aan ons of aan gelijk welke derde (bv. door breuk, goederenschade, tijdverlies 
door herstelling, wachttijden...) op zich neemt en onmiddellijk zal betalen. De klant/huurder zorgt zelf voor alle 
nodige vergunningen en signalisatie, tenzij anders is overeengekomen.
3.3. Ingeval van ongewettigde verbreking van een overeenkomst door de klant, afgesloten hetzij telefonisch, 
hetzij schriftelijk of op een andere manier, zal forfaitair een schadevergoeding verschuldigd zijn, hetzij ten be-
drage van minimaal 50% berekend op de som bij overeenkomst bepaald, hetzij op het vijfvoudige van een 
voorheen bepaalde dagprijs. 
3.4. Anthony Cranes is nooit gehouden tot enige boete door vertraging of anderszins. 
3.5. Indien een gehuurd toestel door overmacht niet kan worden gebruikt, kan de huurder geen afwijking 
inroepen van de bepalingen en huurvoorwaarden van de overeenkomst, behoudens in geval van defect aan 
het materieel. Slechte weersomstandigheden, staking, machinebreuk, oorlog, opstand, brand, overstroming 
en andere rampgevallen worden beschouwd als overmacht in hoofde van de verhuurder die het materieel ter 
beschikking stelt en alzo aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. In die gevallen kan de klant/huurder geen 
enkele schadevergoeding vorderen . 
3.6. Voor het tijdverlies wegens gebeurlijk defect van het gehuurde materieel is geen huur verschuldigd, als de 
herstelling meer dan een half uur vergt. De normale vervanging van kabels geldt niet als defect. In geen geval 
zal een eventueel defect aanleiding kunnen geven tot het berekenen van wachturen of gevolgschade van welke 
aard dan ook aan Anthony Cranes – de verhuurder. 
3.7. Mocht blijken dat de uitvoering van de opdracht – door welke oorzaak dan ook - alleen met een groot risico 
voor personeel en/of materieel kan uitgevoerd of afgemaakt worden, zulks uitsluitend ter onzer beoordeling, 
dan mag Anthony Cranes annuleren en het reeds uitgevoerde deel in verhouding tot het geheel aanrekenen. 

Art. 4: Overmacht - Risico’s
4.1. Uitdrukkelijk wordt de verantwoordelijkheid van Anthony Cranes voor elke schade of vertraging ten gevolge 
van overmacht uitgesloten. Alle door overmacht ontstane extra kosten komen ten laste van de klant. Overmacht 
is onder meer: a) Oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, quarantaine, oproer, sabotage, staking, 
uitsluiting, stoornissen in het verkeer, gebrek aan arbeidskrachten, ziekten. b) Slechte weersomstandigheden, 
storm, mist, blikseminslag, overstroming, hoog en laag water, vorst, bevriezing, ijsgang. c) Brand, explosies, ver-

zakkingen, instorting, inwatering, dooibarelen. d) Sluiting der grensposten, oponthoud in stations of toldiensten.
4.2. Conventioneel wordt tevens bepaald dat onvoorzienbare defecten aan het materieel nodig voor de opdracht 
alsook ziekte van het personeel van Anthony Cranes of schade en verlet ten gevolge van daden van derden niet 
te onzen laste kunnen gelegd worden. 
4.3. Het materieel wordt uitsluitend verhuurd voor opdrachten volgens voorschriften en eisen eigen aan het in 
verhuring gegeven materieel. De huurder is algeheel en alleen verantwoordelijk voor alle schadelijke gevolgen 
bij enig ongeval of anderszins, rechtstreeks of onrechtstreeks uit de verhuring voortvloeiend, of zelfs veroorzaakt 
door loutere detentie of gebruik. 
4.4. De kabels en slengs dienen steeds door de klant/huurder geleverd en aan de last bevestigd te worden. De 
klant is aansprakelijk voor alle ongevallen en beschadigingen die veroorzaakt worden door eventuele gebreken 
van deze kabels en slengs, alsook bij verkeerde aanslag van de last. 
4.5 Anthony Cranes heeft te allen tijde het recht om controle en nazicht uit te oefenen op elke werkplaats, ge-
bouw of plaats waar het verhuurde materieel gebruikt of geplaatst is. Tevens heeft Anthony Cranes het recht om 
het materieel van deze plaats te verwijderen wanneer we van mening zijn dat het in gevaar verkeert wegens sta-
king of gelijk welke andere oorzaak of in gelijk welk opzicht slecht behandeld, misbruikt of verwaarloosd wordt. 

Art. 5: Verzekeringen 
5.1 Behoudens ander beding zal de klant/huurder zijn goederen verzekeren tegen alle risico’s van vervoer en/of 
behandeling en bepaaldelijk : diefstal, beschadiging bij lading, lossing, vervoer, montage, behandeling, verlies, 
brand, zonder dat deze lijst beperkend is. In ieder geval zal een afstand van verhaal ten gunste van Anthony 
Cranes steeds een essentiële voorwaarde zijn. 
5.2. Op speciale aanvraag van de klant/huurder kan Anthony Cranes een bijzondere verzekering afsluiten. Deze 
zal de klant/huurder afzonderlijk worden aangerekend. Indien in zulk geval, het bedrag van de schade hoger 
blijkt te zijn dan de waarden ons schriftelijk opgegeven, dan blijft de klant/huurder zijn eigen verzekeraar voor 
het excedent. 

Art. 6: Verhaal 
6.1. Op het einde van iedere dag of als het werk eindigt, dient een werkbon voor akkoord te worden ondertekend 
door de klant of zijn afgevaardigde. Elke klacht of opmerking dient daarop vermeld of ten laatste twee dagen 
na de verhuring schriftelijk te worden gemeld bij Anthony Cranes. Zonder ondertekening kan de declaratie van 
Anthony Cranes – de verhuurder - niet in twijfel getrokken worden later en geldt de werkbon onherroepelijk en 
onweerlegbaar als bevestiging van de duurtijd en werking. 
6.2. De klant doet afstand van elk verhaal tegenover Anthony Cranes, onze aangestelden en onderaannemers 
voor wat betreft aansprakelijkheid i.v.m. laden, gebeurlijke ongevallen of herstellingen, het lossen van goederen 
en meer algemeen, alle schade in verband met het uitvoeren der opdracht. 

Art. 7: Betalingen 
7.1. De facturen worden opgemaakt aan de hand van de werkbons en de btw is ten laste van de klant. Acht 
dagen na factuurdatum worden geen klachten hieromtrent meer aangenomen. Facturen zijn contant betaalbaar 
op de maatschappelijke zetel van onze onderneming, hetzij door storting of overschrijving op onze bankrekening. 
7.2. Het enkel niet-betalen van de facturen op de betalingsdatum doet van rechtswege en zonder ingebrekestel-
ling een conventionele interest van 1,5% per maand lopen, ten titel van schadeloosstelling voor immobilisatie 
van het kapitaal. 
7.3. Het enkel niet-betalen van de factuur veertien dagen na de vervaldag maakt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een uitdrukkelijke forfaitaire schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag opeisbaar, met 
een minimum van 250 €. Deze is bestemd ter dekking van administratieve en andere kosten. 

Art.8: Personeel
De huurder verbindt er zich toe om, direct noch indirect, personeel werkend voor Anthony Cranes in dienst te ne-
men, ook niet via tussenpersonen en zelfs niet wanneer het personeelslid hem benadert, tenzij deze op initiatief 
van Anthony Cranes werd ontslagen, en dit tot vierentwintig maanden na het einde van de laatste bestelling.

Art. 9: Geschillen
9.1. Ondanks andersluidend beding is het Belgisch recht van toepassing op alle contracten van Anthony Cranes.
9.2. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd wat betreft geschillen aangaande het 
bestaan en de interpretatie en het uitvoeren van de contracten en de inning der facturen. 

Art. 10: Signalisatie
10.1. Al onze prijzen zijn in euro exclusief btw.
10.2. Onze prijzen zijn gebaseerd op vermoedelijke hoeveelheden en worden opgegeven op basis van uitvoering 
in één ononderbroken fase. Onze offertes zijn drie maanden geldig en zijn onder voorbehoud van beschikbaar-
heid van het materiaal op het ogenblik van de bestelling.
10.3. De start van de vergunningsaanvraag geeft geen garantie op het verkrijgen van de uiteindelijke vergunning 
daar we afhankelijk zijn van vele externe instanties.
10.4. De vooropgestelde uitvoerdatum is eveneens niet bindend. Eveneens hier zijn we afhankelijk van externe 
instanties.
10.5. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Acht dagen na factuurdatum worden 
geen klachten hieromtrent meer aangenomen. 
10.6. Het enkel niet-betalen van de facturen op de betalingsdatum doet van rechtswege en zonder ingebrekestel-
ling een conventionele interest van 1.5% per maand lopen, ten titel van schadeloosstelling voor immobilisatie van 
het kapitaal. Het enkel niet-betalen van de facturen 14 dagen na de vervaldag maakt van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een uitdrukkelijke forfaitaire schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag opeisbaar, met 
een minimum van 250€. Deze is bestemd ter dekking van administratieve en andere kosten.
10.7. De supplementen zoals: gemeentebelastingen, of elk ander onvoorzien supplement, zijn steeds ten laste 
van de klant en zullen nooit opgenomen worden in de prijsofferte door Anthony Cranes opgemaakt. Deze extra 
belastingen worden over het algemeen later gefactureerd en zullen bij ontvangst moeten worden betaald.
10.8. Anthony Cranes verbindt zich ertoe om het materiaal in goede staat en gehomologeerd te leveren. Elke 
beschadiging of verdwijning (diefstal, verlies...) na levering, valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder 
voor de volledige 100% van de aankoopprijs van het materiaal.
10.9. Diefstaf rechtvaardigt op geen enkele manier de annulatie of de niet-betaling van de verschuldigde factuur.
10.10. Anthony Cranes kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verwondingen veroorzaakt aan 
derden, ten gevolge van een diefstal of een verplaatsing van het signalisatiemateriaal door een of meerdere 
personen die niet bij Anthony Cranes werken.
10.11. Ondanks andersluidend beding is het Belgische recht van toepassing op al onze contracten. De recht-
banken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd wat betreft geschillen aangaande het bestaan en de 
interpretatie van de contracten en de inning der facturen.
10.12. Elke bestelling die u plaatst bevestigt uw akkoord met onze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden.


