
 

 

 
 
 
Betreft : kraanassistentie Voorwaarden 13_08_20 
 
 
1. De klant erkent van onderhavige verkoopsvoorwaarden kennis te hebben genomen en 

door het plaatsen van zijn bestelling deze  algemene voorwaarden integraal te aanvaarden, zonder  

enig voorbehoud en zonder  recht  op betwisting en ongeacht zijn eventueel hiermee  in strijd zijnde 

voorwaarden. Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken  deel uit van alle met ACOBO NV 

aangegane overeenkomsten. Afwijkingen en mondelinge overeen- komsten zijn enkel bindend na de 

uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van ACOBO NV, en eigen voorwaarden van opdrachtgevers en 

klanten, waarnaar deze in hun geschriften zouden verwijzen, worden niet aanvaard. 

2. Onderstaande tarieven zijn van toepassing  :  

 Gebruik kraan: 110 Euro/uur + kmvergoeding à 1,50 Euro/km.   
(te rekenen van vertrek bij Acobo, Kalmthout tot terug bij Acobo, Kalmthout) 

 Bij gebruik van glaszuiger 500kg : 110 Euro/dag 

 Facturen dienen betaald te worden bij ontvangst factuur. 
3.  De levering van de goederen geschiedt op risico van de klant. ACOBO NV zal in geval 

van schade tijdens de levering of het gebruik van de goederen, of door het gebruik van de goederen, 

van welke aard  of oorzaak  ook, geen enkele  aansprakelijkheid kunnen  dragen.  ACOBO NV kan niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor schade aangebracht tijdens uitvoering van de opdracht. 

4.  In geen geval kan ACOBO NV aansprakelijk worden gesteld voor verborgen  gebreken. In 

de gevallen waarin bewezen zou zijn dat de aansprakelijkheid van ACOBO NV in het gedrang  is, blijft 

zij in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de goederen die de betwisting 

veroorzaakt hebben. 

5.  In geval van overmacht behoudt ACOBO NV zich het recht om de overeenkomst te 

beëindigen zonder dat er enige schadevergoeding kan geëist  worden. 

6.  ACOBO NV behoudt zich het recht voor, indien  na het tot stand komen van een bindend 

aanbod of na de aanvaarding van een opdracht, maar wel tijdens de uitvoering ervan, er zich 

prijsverhogende factoren voordoen, welke buiten  de invloed van ACOBO NV ressorteren, zoals onder 

meer (doch niet-limitatief) bij stijging der lonen, materiaal- of vervoerprijzen,  taksen, rechten, de 

overeengekomen prijzen evenredig te verhogen. 

7.  Goederen en materialen dienen op de overeengekomen datum, respectievelijk op het 

eerste verzoek van ACOBO NV te worden teruggegeven, waarbij de beschadigde of ontbrekende 

goederen gefactureerd worden aan de prijs bepaald door ACOBO NV 


