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A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Deze algemene voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemene Bepalingen en 
de volgende afzonderlijke specifieke modules: 
B1. Vervoerovereenkomsten in het algemeen; 
B2. Vervoerovereenkomsten in het bijzonder; 
 B2.1 Bedrijfsverhuizingen & machineverplaatsingen; 
 B2.2 Exceptioneel vervoer; 
B3. Expeditieovereenkomsten & douaneformaliteiten 
C. Opslag 
D. Huur/verhuur roerende zaken 
E. Hijswerkzaamheden 
F. Aansprakelijkheid en verzekering 
 
 
Artikel 1 – ALGEMEEN  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, gesloten overeenkomsten en 
werkzaamheden, waarbij Gebr. Vermeer Industrial Movements B.V. en/of Handels-
onderneming Gebr. Vermeer B.V., en/of Gebr. Vermeer Containers B.V. hierna af-
zonderlijk of gezamenlijk “Vermeer” te noemen, zich verplicht tot het vervoeren of 
doen vervoeren, het distribueren van zaken, het opslaan en eventueel behandelen 
van zaken, het verhuren van roerende zaken, het verrichten van bedrijfsverhuizingen, 
het plaatsen van bedrijfsmachines inclusief (de)montage dan wel tot welke ander-
soortige prestatie ook, tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengeko-
men.  

2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan; iedere (rechts)persoon 
die met Vermeer een overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te sluiten.  

3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uit-
drukkelijk van de hand gewezen. 

4. Vermeer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht en de daarmee samen-
hangende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te doen geschieden, 
zonder dat een en ander met zich meebrengt dat Vermeer zich niet meer op deze 
voorwaarden kan beroepen. 

5. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden goedkeuring dan wel toestemming 
van derden of vergunning van de overheid nodig is, zorgt opdrachtgever ervoor dat 
hij tijdig over de vereiste vergunning en/of toestemming beschikt. Dit geldt niet voor 
die vergunningen waarover Vermeer moet beschikken om zijn bedrijf uit te oefenen. 

6. De opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijk toegesta-
ne maximum ladinggewicht van het desbetreffende voertuig. De opdrachtgever vrij-
waart Vermeer ter zake van de gevolgen en/of schade respectievelijk van en ont-
staan door overbelading, indien dit feit is veroorzaakt door of vanwege de handelwij-
ze van de opdrachtgever. 

7. Een overeenkomst waarbij sprake is van meerdere afzonderlijke deelprestaties of 
diensten als onderdeel van een totaal projectuitvoering, of een project onder welke 
benaming dan ook, dat meerdere fases omvat, zoals bijvoorbeeld, doch daartoe niet 
beperkt, de overeenkomst waarbij sprake is van achtereenvolgens demontage en/of 
het (elektrotechnisch) afkoppelen, het (verticaal) verplaatsen, het laden, het vervoer 
alsmede het op de plaats van bestemming weer afladen, (verticaal) verplaatsen, en 
weer monteren van een machine en/of het (elektrotechnisch) aankoppelen. 

8. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Vermeer 
(www.gebrvermeertransport.nl) 

9. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de  
vertalingen daarvan. 
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Artikel 2 – PRIJZEN, OFFERTES EN BETALINGEN 

1. Alle door Vermeer uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend en slechts van kracht 
voor de duur zoals aangegeven in de aanbieding. Wordt in de aanbieding geen ter-
mijn genoemd, dan geldt deze voor een maximumduur van ten hoogste drie maan-
den. 

2. De prijzen van Vermeer zijn gebaseerd op goed te bereiken respectievelijk te berijden 
plaatsen. Indien op het terrein/locatie werkzaamheden verricht dienen te worden, 
zorgt opdrachtgever ervoor dat deze werkzaamheden op een veilige en efficiënte wij-
ze kunnen geschieden.  
Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat de bereikbaarheid niet goed is, dan 
heeft Vermeer het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kos-
ten.  

3. Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, stort- en tolgelden en eventuele heffingen en 
rechten.  

4. Alle overeengekomen prijzen gelden in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeenge-
komen. 

5. De prijzen en tarieven zijn inclusief het aantal in de overeenkomst c.q. offerte opge-
nomen aantal uren voor het laden en lossen van zaken, te rekenen vanaf het moment 
dat de vrachtwagen op het laad/ resp. losadres is aangekomen. Boven dit aantal zul-
len wachturen gerekend worden.  

6. Afwijkingen van aanbiedingen binden Vermeer slechts indien deze schriftelijk door 
Vermeer zijn geaccepteerd. 

7. Een latere aanbieding doet iedere eerdere aanbieding vervallen zonder dat daaraan 
nog enig recht kan worden ontleend. 

8. Overschrijding van een niet overeengekomen schriftelijke termijn voor de levering van 
diensten geeft opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden of 
te vernietigen en/of schadevergoeding te vorderen. 

9. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Beroep op verrekening van vorde-
ringen tot betaling van vracht, van het uit andere hoofde ter zake van een overeen-
komst verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen 
uit andere hoofde is niet toegestaan. 

10. Opdrachtgever kan geen betaling weigeren of opschorten wegens gebrekkige of on-
volkomen nakoming van de prestatieplicht van Vermeer, indien Vermeer niet schrifte-
lijk erkend heeft dat er sprake is van een tekortkoming aan haar zijde. 

11. In geval van betalingsverzuim van opdrachtgever is Vermeer vrij om zonder nadere 
kennisgeving of ingebrekestelling over te gaan tot het nemen van incasso- of rechts-
maatregelen. Alle met deze maatregelen verband houdende kosten (daaronder be-
grepen de buitenrechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand) komen voor reke-
ning van opdrachtgever. 

12. Vermeer is gerechtigd goederen, gelden en documenten, deze laatste in de ruimste 
zin des woords, jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt, terug te houden voor 
rekening en risico van de opdrachtgever en/of eigenaar tot alle opeisbare vorderingen 
van ons zijn voldaan of wel bij doorzending der goederen het verschuldigde bedrag 
onder rembours te ontvangen en te verrekenen.  

13. Opdrachtgever kan zich nimmer tegenover Vermeer beroepen op hem ten aanzien 
van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling.  

 
B. VERVOER 
 
B1. Vervoerovereenkomsten  
 
Artikel 3 – AVC, LAAD- EN LOSWERKZAAMHEDEN 

1. Op werkzaamheden verricht in het kader van een vervoerovereenkomst zijn van toe-
passing, naast het bepaalde in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de Algeme-
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ne Vervoercondities 2002 (AVC), laatst gewijzigde versie, zoals gedeponeerd bij de 
arrondissementsrechtbank te Rotterdam en Amsterdam. Bij grensoverschrijdend ver-
voer vullen de AVC het CMR Verdrag aan. 

2. Voor zover laad- en loswerkzaamheden plaatsvinden door ondergeschikten of hulp-
personen van Vermeer of door een door Vermeer ingeschakelde vervoerder, vinden 
deze werkzaamheden plaats in het kader van ‘vervoer’ waarop alsdan de bepalingen 
van boek 8 BW en de AVC 2002 van toepassing zijn. Dit laat de werking van artikel 4 
lid 1 sub e AVC 2002 onverlet. 

3. Van ‘laden’ is sprake indien de zaken los komen van de loodsvloer of stelling. Indien 
van laden eenmaal sprake is, komt hieraan pas een einde nadat de zaken op de 
laadvloer van de auto zijn geplaatst. 

4. Van ‘lossen’ is sprake indien de zaken los komen van de laadvloer in de auto. Indien 
van lossen eenmaal sprake is, komt hieraan pas een einde nadat de zaken op de 
loodsvloer / stelling zijn geplaatst. 

5. Indien de opdrachtgever (een) container(s) met inhoud ten vervoer aanbiedt en deze 
container(s) niet door ons is/zijn beladen, zijn wij niet aansprakelijk voor schade ont-
staan ten gevolge van de wijze van belading. 

 
B2. Bijzondere vervoerovereenkomsten 
 
B2.1 Bedrijfsverhuizingen & machine(ver)plaatsingen  
 
Artikel 4 - AVB 

1. Op bedrijfs- en industriële verhuizingen en machine(ver)plaatsingen zijn de Algemene 
Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB), gedeponeerd ter griffie van de arron-
dissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam van toepassing. 

2. Onder bedrijfsverhuizing wordt verstaan de verhuizing van zaken die naar hun aard 
deel uitmaken van de inventaris van een bedrijf. Daartoe worden mede gerekend 
handelsvoorraden voor zover het transport daarvan uitsluitend geschiedt ingevolge 
de bedrijfsverhuizing en geen onderwerp vormt van een gesloten handelstransactie.  

3. Onder industriële verhuizing wordt verstaan de verhuizing van de ene locatie naar de 
andere locatie van een of meerdere machines, installaties of andere industriële za-
ken, waarbij (doorgaans) sprake is van zowel verticaal transport (hijsen), als horizon-
taal transport (over de weg of op andere wijze) alsmede van bijkomende werkzaam-
heden zoals (de-) montagewerkzaamheden, laden, lossen etc. 

4. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB) en deze 
Algemene Voorwaarden, prevaleren de in dit hoofdstuk genoemde specifieke bran-
chevoorwaarden.  

 
B2.2 Exceptioneel vervoer  

Artikel 5 - AVET 
1. Op exceptioneel transport zijn de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel 

Transport (AVET), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Am-
sterdam en Rotterdam van toepassing.  

2. Exceptioneel transport betreft het vervoer van zaken dat moet plaatsvinden met een 
ontheffing wegens overschrijding van de normaal wettelijk toegestane afmetingen 
en/of gewichten of waarvoor begeleiding is voorgeschreven.  

 
B3. Expeditie overeenkomsten & douaneformaliteiten 
 
Artikel 6 – NL EXPEDITIEVOORWAARDEN, DOUANE, FISCALE AANSPRAKEN 

1. Op expeditieovereenkomsten zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2004, ge-
deponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Rotterdam, 
Arnhem en Breda van toepassing, met uitzondering van het bepaalde in artikel 23 
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van die voorwaarden. Onder expeditieovereenkomst wordt verstaan de overeen-
komst tot het doen vervoeren van zaken, waarbij Vermeer zich jegens de opdracht-
gever verbindt tot het sluiten van een of meer overeenkomsten van vervoer met der-
den (vervoerder) met betrekking tot de door de opdrachtgever ter beschikking te stel-
len zaken.  

2. Bij het sluiten van overeenkomsten met derden betreffende het niet-wegvervoer wordt 
Vermeer geacht te handelen namens de opdrachtgever.  

3. Afhandeling van douaneformaliteiten door Vermeer geschiedt voor rekening en risico 
van opdrachtgever. Vermeer is slechts aansprakelijk voor kosten en schaden voort-
vloeiend uit een onjuiste afhandeling van douaneformaliteiten, indien opdrachtgever 
aantoont, dat er sprake is van opzet of grove schuld van Vermeer.  

4. Opdrachtgever vrijwaart Vermeer te allen tijde voor aanspraken, opgelegd van over-
heidswege ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc. op zaken waar-
van de douaneformaliteiten door Vermeer in opdracht van opdrachtgever worden 
verzorgd, tenzij opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van opzet of grove schuld 
van Vermeer. 

5. Vermeer komt met de door haar ingeschakelde vervoerder all-in prijzen overeen 
waarbij uitgegaan wordt van 0,5 uur laden en 0,5 uur lossen. Overschrijding van deze 
tijden zal Vermeer integraal doorbelasten tegen het wachttarief van de vervoerder, 
tenzij de overschrijding een gevolg is van verwijtbaar handelen van de vervoerder of 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

6. Opdrachtgever is gehouden de kosten te vergoeden die de vervoerder maakt ten ge-
volge van omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever 
moeten komen. 

7. Vermeer zal de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen, onder inhouding van de 
overeengekomen commissie, doorbetalen aan de vervoerder. 

8. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Ver-
meer rechtstreeks contact op te nemen en verbintenissen aan te gaan met vervoer-
ders die in het kader van expeditieovereenkomsten worden ingezet op straffe van 
een boete van € 300,- per dag voor iedere dag dat deze verplichting geschonden 
wordt en ongeacht het recht van Vermeer om aanvullende schadevergoeding te vor-
deren. 

 
C. OPSLAG  
 
Artikel 7 – PD VOORWAARDEN, DOUANEZAKEN 

1. Op overeenkomsten van bewaargeving als bedoeld in artikel 600 e.v. van boek 7 BW 
en de (aanvullende) werkzaamheden zoals omschreven in lid 2, zijn van toepassing 
de Physical Distribution (PD) voorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de ar-
rondissementsrechtbank te Rotterdam en Amsterdam.  

2. Werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 zijn inslag, uitslag, voorraadbeheer, assem-
blage, orderbehandeling, orderverzameling, verzend gereed maken, facturering, in-
formatie uitwisseling en informatiebeheer met betrekking tot zaken alsmede laden en 
lossen voor zover noodzakelijk in het kader van voornoemde werkzaamheden. Voor-
genoemde werkzaamheden gelden enkel onder het begrip ‘opslag’ indien de goe-
deren langer dan 7 dagen onder het beheer van Vermeer vallen. Niet onder het be-
grip ‘opslag’ vallen eventueel door Vermeer te verrichten aan- en afvoer van zaken, 
alsmede eventuele veranderingen aan de goederen in verband met de opslag.  

3. Van opslag zijn uitgesloten zaken die onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepa-
lingen. Indien deze zaken ter bewaarneming worden aangeboden door opdrachtge-
ver zonder daarbij melding van de bijzondere aard van de aangeboden zaken te ma-
ken, vrijwaart opdrachtgever Vermeer voor aanspraken van derden, waaronder de 
overheid, ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc.  

4. Bij strijd tussen de Physical Distribution voorwaarden en deze Algemene Voorwaar-
den, prevaleren de in dit hoofdstuk genoemde specifieke branchevoorwaarden. 
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D. HUUR/VERHUUR ROERENDE ZAKEN ALSMEDE HUUR OF TER BESCHIKKING-
STELLING VAN CONTAINERS 
 
Artikel 8 – ONDERWERP 

1. De huurovereenkomst heeft betrekking op de in de separaat ontvangen huurovereen-
komst gespecificeerde zaken.  

2. Bij inontvangstneming van de container door de huurder/gebruiker is deze verplicht 
de uiterlijke staat van de container en toebehoren, bijvoorbeeld eventueel aanwezige 
magazijnstellingen of interieur, te controleren. Bij gebreke van opmerkingen op de 
overeenkomst wordt vermoed dat de huurder/gebruiker de container en toebehoren 
in goede staat heeft ontvangen. 

 
Artikel 9 – GEBRUIK, RECHTEN 

1. Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden al datgene te doen en na te laten 
zoals een goed huurder betaamt en zich te houden aan de door Vermeer gegeven 
instructies. Huurder/gebruiker dient de container deskundig en overeenkomstig de 
bestemming te gebruiken. 

2. Het is huurder verboden de gehuurde zaak of zaken af te geven, onder te verhuren, 
geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven of onderwerp te maken van een pand- en/of 
retentierecht. Huurder kan geen eigendomsrechten op de container doen gelden en 
is niet gerechtigd veranderingen, hoe ook genaamd aan de container/het gehuurde 
aan te brengen.  

3. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend 
terrein gebruik wordt gemaakt, is de huurder verplicht zorg te dragen voor de nodige 
toestemming(en), ontheffing(en) dan wel vergunning(en) en markeringen.  

4. Het is huurder niet toegestaan enige veranderingen, hoe ook genaamd, aan het ge-
huurde aan te brengen.  

5. Huurder onthoudt zich van opslag van zaken die naar hun aard gevaar kunnen ople-
veren voor mens, dier of leefomgeving.  

6. Huurder is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verwacht 
mogen worden om te voorkomen dat onrechtmatig/door derden zaken worden gede-
poneerd die krachtens het hierboven bepaalde daarin niet aanwezig mogen zijn. 

 
Artikel 10 – SCHADE, REPARATIE & ONDERHOUD 

1. Huurder stelt Vermeer van enig gebrek, schade en/of geheel of gedeeltelijk ver-
lies/beslaglegging onverwijld op de hoogte.  

2. Enige reparaties van gebreken en schade aan het gehuurde mogen pas plaatsvinden 
na (voorwaardelijke) schriftelijke toestemming van Vermeer. Het is aan Vermeer te 
bepalen door wie de reparaties worden verricht.   

3. Gedurende de periode waarin het gehuurde niet gebruiksklaar is, blijft huurder on-
verminderd tot betaling van de huurpenningen verplicht. 

4. Klein onderhoud komt voor rekening van huurder.  
 
Artikel 11 – RISICO, AANSPRAKELIJKHEID 

1. Gedurende de periode dat huurder de zaak onder zich heeft, is alle risico van het ge-
huurde voor de huurder.  

2. Vermeer zal jegens huurder niet aansprakelijk zijn voor zichtbare of onzichtbare ge-
breken. Evenmin is Vermeer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, 
welke huurder in zijn bedrijf mocht lijden als gevolg van gebreken welke aan het ge-
huurde kleven, tenzij de schade een gevolg is van achterstallig onderhoud aan het 
gehuurde aan de kant van Vermeer en huurder dit aantoonbaar kan maken. In dat 
laatste geval is de aansprakelijkheid van Vermeer beperkt tot directe schade met een 
absoluut maximum van € 25.000,-.  
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3. Huurder is aansprakelijk voor alle schades aan het gehuurde toegebracht, veroor-
zaakt of ontstaan, alsmede voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade, ongeacht of 
deze schades het gevolg zijn van schuld van huurder of derden dan wel van over-
macht. 

4. Huurder vrijwaart Vermeer voor alle aanspraken van derden welke een gevolg zijn 
van schades toegebracht door huurder, ongeacht of deze schades het gevolg zijn van 
schuld van huurder of derden dan wel van overmacht. 
 

Artikel 12 – EINDE HUUROVEREENKOMST 
1. De huurovereenkomst eindigt dan wel van rechtswege, dan wel door opzegging van 

huurder of Vermeer. 
2. Aan het einde van de huurperiode dient het gehuurde schoon en in de originele staat 

te worden opgeleverd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.  
 
Artikel 13 – NIET NAKOMING EN ONTBINDING 

1. Huurder pleegt wanprestatie indien door hem een der bepalingen uit deze voorwaar-
den of uit de separate overeenkomst niet wordt nagekomen. 

2. Vermeer heeft dan het recht om, na ingebrekestelling met daarin een redelijke termijn 
waarbinnen huurder alsnog kan nakomen,  de overeenkomst onmiddellijk (buitenge-
rechtelijk) te ontbinden en het in huur afgestane materieel, waar zich dit ook moge 
bevinden, onverwijld weer tot zich te nemen, zonder dat huurder enige aanspraak op 
schadevergoeding van welke aard ook zal kunnen maken. Indien huurder niet in staat 
is, ongeacht de reden, om het gehuurde alsdan te retourneren, verbeurt huurder een 
direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 200,- per dag voor elke 
dag dat het gehuurde niet geretourneerd wordt, ongeacht de mogelijkheid van Ver-
meer om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 
 

E. HIJSWERKZAAMHEDEN 
 
Artikel 14 - VVT 

1. Voor zover Vermeer uitsluitend verticaal transport (hijswerkzaamheden) verricht wel-
ke niet plaatsvinden in het kader van vervoer, bedrijfsverhuizing of exceptioneel 
transport, zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Vereniging Verticaal 
Transport (VVT), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank van Am-
sterdam en Rotterdam op 1 januari 2010. 

2. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de in dit hoofdstuk genoemde 
specifieke branchevoorwaarden, prevaleren de in dit hoofdstuk genoemde specifieke 
branchevoorwaarden.  

 
 
F. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING 
 
Artikel 15 – VERZEKERING 

1. Vermeer sluit in geen enkel geval verzekeringen af ten aanzien van de zaken waar-
omtrent zij met opdrachtgever een overeenkomst sluit. Derhalve zal opdrachtgever 
zelf tijdig voor adequate verzekering zorg dienen te dragen. Op vorenstaande is een 
uitzondering van kracht indien uitdrukkelijk anders is bepaald of bij nadere afspraken. 

2. Bij opdracht van opdrachtgever tot het verzorgen van verzekering wordt slechts voor 
rekening en risico van de opdrachtgever en uitsluitend na schriftelijke opdracht en 
schriftelijke acceptatie bezorgd.  

3. Acceptatie of weigering van het aangeboden risico geschiedt door assuradeur of ver-
zekeraar. Wij hebben daarin geen zeggenschap. 
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Artikel 16 – OVERMACHT 
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden welke buiten de invloedssfeer van Ver-

meer liggen en die haar redelijkerwijs verhinderen de overeenkomst van haar kant tij-
dig of volledig na te komen. Daartoe worden bijvoorbeeld, doch daartoe niet beperkt 
gerekend: 

a. Calamiteiten 
b. Extreme weersomstandigheden waardoor de uitvoering van de werkzaamhe-

den naar het oordeel van Vermeer niet of niet langer verantwoord is 
c. Wegafsluitingen of blokkades 
d. Stroomstoringen 
e. Stagnatie bij toeleveranciers 
f. Overheidsbeperkingen (waaronder de weigering of intrekking van onthef-

fing/vergunning) 
g. Ontoegankelijkheid van de werklocatie 

2. In geval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht en worden de verplichtin-
gen van Vermeer voor de duur van de overmacht opgeschort, zonder dat Vermeer 
toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van de overeenkomst en zonder dat op-
drachtgever aanspraak kan doen gelden op schadevergoeding, rente en/of kosten. 

3. Alle redelijke extra kosten veroorzaakt door of in verband met de overmacht komen 
ten laste van opdrachtgever. 

 
Artikel 17 – AANSPRAKELIJKHEID VERMEER 

1. Vermeer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan haar toever-
trouwde zaken voor zover deze naar de geldende verkeersopvattingen aan haar kan 
worden toegerekend en slechts te rekenen vanaf het moment van de inontvangstne-
ming daarvoor door Vermeer tot uiterlijk het moment van de aflevering daarvan aan 
opdrachtgever of degene die deze daarvoor heeft aangewezen. 

2. De schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de door opdrachtgever te be-
wijzen factuurwaarde van de zaken. Is die factuurwaarde niet vast te stellen, dan 
treedt de door opdrachtgever te bewijzen marktwaarde (uitbest= waarde in het eco-
nomisch verkeer) van de zaken ten tijde en ter plaatse van de inontvangstneming van 
de zaken door Vermeer daarvoor in de plaats. 

3. Voor andere dan in artikel 17.1 bedoelde schade (waaronder immateriële schade, 
gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en enig ander financieel nadeel), hoe 
dan ook ontstaan, daaronder tevens begrepen schade veroorzaakt door onjuiste ad-
viezen van Vermeer, en schade veroorzaakt door vertraging, is Vermeer nimmer 
aansprakelijk, behoudens in geval van door opdrachtgever te bewijzen opzet of grove 
schuld van Vermeer. 

4. Vermeer is gerechtigd om bij uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van 
derden (onderaannemers/hulppersonen). Vermeer is niet aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door derden, indien deze derden werkzaamheden/activiteiten verrichten 
buiten het kader van de overeenkomst, noch voor schade veroorzaakt door opzet of 
grove schuld van ondergeschikten van Vermeer of door voornoemde derden en/of 
hun ondergeschikten. 

5. Indien ondergeschikten en/of hulppersonen van opdrachtgever en/of geadresseerde 
assisteren bij de uitvoering van de overeenkomst van Vermeer, worden deze perso-
nen niet aangemerkt als ‘hulppersonen’ in de zin van artikel 6:76 BW. Voor gedragin-
gen van deze ondergeschikten en/of hulppersonen is Vermeer derhalve niet aan-
sprakelijk. 

6. Vermeer is, behoudens in het geval van opzet of grove schuld door haarzelf, in geen 
geval tot een hoger bedrag aansprakelijk dan voor een bedrijf gelijk aan maximaal € 
25.000,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak. 
In geval van beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht be-
grepen goederen, de aansprakelijkheid is beperkt tot € 3,00 per kilogram beschadigd 
of verloren gegaan gewicht, met een maximum van € 7500,00 per zending. 
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7. Voor zover werkzaamheden in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden omschre-
ven, zoals monteer- en demonteerwerkzaamheden welke niet plaatsvinden in het ka-
der van een bedrijfsverhuizing, is Vermeer  uitsluitend aansprakelijk voor directe 
schade met een absoluut maximum van € 50.000,00. 

8. Opdrachtgever is jegens Vermeer aansprakelijk voor schaden ten gevolge van de 
aan Vermeer toevertrouwde zaken hun aard, alsmede hun verpakking. Voorts is op-
drachtgever jegens Vermeer aansprakelijk voor onjuiste/onnauwkeurige of niet tijdig 
verstrekte, instructie en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op de afge-
sproken tijd. Daarnaast is opdrachtgever jegens Vermeer aansprakelijk voor alle 
schade ontstaan door schuld of nalatigheid van opdrachtgever, diens ondergeschik-
ten en/of de door hem ingeschakelde derden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- einde --- 


