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Art. 1, Toepasselijkheid, Algemeen 
1.1 De bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden - 

waaronder in het navolgende steeds ook te verstaan die specifieke 
voorwaarden, waarnaar hierna wordt verwezen - gelden voor zover niet 
in strijd met dwingend recht als hierna onder 2.15 gedefinieerd. 

 
1.2 Ten aanzien van regels van Aanvullend recht - als onder 2.16 

gedefinieerd - geldt, dat die slechts toepasselijk zijn voor zover niet in 
strijd met- of afwijkend van hetgeen bij of krachtens de onderhavige 
Algemene Voorwaarden geldt. 

 
Art. 2, Definities 
  
2.1 Triton   
 
2.2 Vervoerovereenkomst 
 De overeenkomst waarbij Triton zich tegenover de Opdrachtgever als 

vervoerder verbindt zaken te vervoeren. Een vervoerovereenkomst 
omvat uitsluitend het eigenlijke vervoer, d.w.z. 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 Triton 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. 

 
2.3 Verhuisovereenkomst 
 De overeenkomst tot vervoer van verhuisgoederen als bedoeld in art 

8:1170 lid 1 BW. 
 
2.4 Verhuisgoederen 
 
2.5 Hijswerk 
 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. 

 
2.6 Montagewerk 
 
2.7 Opslag algemeen 
 
2.8 Opslag van verhuisgoederen 
 
2.9 Transportmedium 
 
2.10 Enkelvoudig vervoer 
2.11 Gecombineerd (multimodaal) vervoer 
 
2.12 Totaal Projectuitvoering 

met beperkte aansprakelijkheid Triton Transport Techniek B.V., 
gevestigd te Diessen 5087 BA Julianastraat 55a, alsmede alle aan haar 
gelieerde vennootschappen op wier overeenkomsten de onderhavige 
voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
Zaken als bedoeld in art 8:1170 lid 2 BW, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen particuliere verhuisgoederen (zaken die naar hun aard 
deel uitmaken van een woning) en bedrijfsinventaris (zaken die naar 
hun aard deel uitmaken van de inventaris van een bedrijf). 
De overeenkomst, waarbij Triton, al dan niet in het kader van een 
vervoer- of andere overeenkomst, zich jegens de Opdrachtgever 
verbindt om d.m.v. 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 hetzij met dan wel zonder 
machinist/bedieningspersoneel. 
De overeenkomst, waarbij Triton zich jegens de opdrachtgever verbindt 
tot het demonteren of monteren van door de 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. 
De overeenkomst, waarbij Triton zich verbindt om zaken, ter opslag op 
de door Triton aangewezen plaats aangevoerd, gedurende een 
overeengekomen tijd opgeslagen te houden. Eventueel door Triton 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. "montage". 

Opslag als bedoeld in de hierna vermelde "Algemene Voorwaarden 
Bewaarneming Verhuisgoederen 2000", althans de laatst nadien 
verschenen versie. 
Het medium waarover de zaken zullen worden vervoerd, derhalve de 
weg, de binnenwateren, de zee, spoorstaven, de lucht, dan wel enig 
ander medium. 
De vervoerovereenkomst ingevolge welke Triton zich verbindt de zaken 
via slechts één transportmedium te vervoeren. 
De overeenkomst waarbij Triton zich bij één en dezelfde overeenkomst 
jegens de Opdrachtgever verbindt de zaken over tenminste twee 
verschillende transportmedia te vervoeren. 
De overeenkomst waarbij Triton 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. 
Het terbeschikking stellen van materieel en het verlenen van diensten 
aan en ten behoeve van wegbeheerders en andere bij de bouw en het 
onderhoud van wegen betrokken partijen. 
Die (wettelijke) regels van Nederlands dan wel buitenlands recht of 
voortvloeiend uit toepasselijke Internationale Verdragen, ten aanzien 
waarvan krachtens Wet of Jurisprudentie het enige contractspartij wel 
vrij staat bij overeenkomst ervan af te wijken. 
De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle - en 
dus ongeacht of zij in deze voorwaarden expliciet zijn omschreven - 
door Triton gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter 
uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen. 
Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door Triton 
gedane aanbiedingen vrijblijvend. 
Alle door Triton vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op 
de situatie zoals die geldt ten tijde van die vermelding. Ingeval van een 
nadien ingetreden verhoging van een of meer kostprijsfactoren - 
inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, sociale premies, vrachtkosten, 
verzekeringskosten, wijziging van wisselkoersen e.d. - is Triton 
gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
Triton sluit ten behoeve van de Opdrachtgever geen 
goederenverzekering af ten aanzien van de zaken waaromtrent hij met 
de Opdrachtgever een overeenkomst sluit, zulks behoudens een door 
de Opdrachtgever vooraf daartoe gedaan uitdrukkelijk verzoek. 
Triton 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. 
Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever gehouden de hem 
verzonden facturen binnen 14 dagen te voldoen. Bij gebreke van 
betaling binnen deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim, en is hij over de hoofdsom de wettelijke rente verschuldigd 
vanaf de vervaldag der factuur tot aan die der algehele voldoening. 
Triton is gerechtigd zaken, documenten en gelden van Opdrachtgever 
voor diens rekening en risico terug te houden totdat de vorderingen van 
Triton op Opdrachtgever, uit welken hoofde die ook zijn, geheel zijn 
voldaan. 
Als overmacht gelden alle omstandigheden die Triton redelijkerwijze 
niet heeft kunnen voorzien en waarvan hij de gevolgen redelijkerwijze 
niet heeft kunnen verhinderen. 
Triton is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik 
te maken van derden, al dan niet zijnde Sub-contractors. Voorzover die 
derden werkzaamheden verrichten die tot de hiervóór omschreven 
kerntaken - vervoeren, verhuizen, hijsen, monteren, opslag - van Triton 
behoren, staat Triton voor deze derden op dezelfde wijze in als voor zijn 
eigen ondergeschikten. 
 
Triton is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van haarzelf, in 
geen geval verdergaand aansprakelijk dan ten belope van een bedrag 
gelijk aan 25.000 EURO per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen 
met dezelfde schade-oorzaak, met dien verstande dat in geval van 
beschadiging, waardevermindering of verlies van de in de opdracht 
begrepen goederen de aansprakelijkheid is beperkt tot 3 EURO per 
kilogram beschadigd of verloren gegaan gewicht met een maximum van 
7500 EURO per zending. 

 
2.13 Wegsignalering 
 
2.14Dwingend Recht 

Die (wettelijke) regels van Nederlands dan wel buitenlands recht of 
voortvloeiend uit toepasselijke Internationale Verdragen, ten aanzien 
waarvan krachtens Wet of Jurisprudentie het enige contractspartij niet 
vrij staat bij overeenkomst ervan af te wijken. 

2.15 Aanvullend Recht 
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Art. 3, Algemene Bepalingen 
 
3.1 Toepasselijkheid 
 
3.2  Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor 

zover vooraf schriftelijk door Triton bevestigd. 
 
3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid 

van door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden 
uitgesloten. 

 
3.4 Aanbiedingen 
 
3.5  Afwijkingen van aanbiedingen binden Triton slechts indien deze 

schriftelijk door Triton zijn bevestigd. 
 
3.6 Prijzen 
 
3.7 Verzekering 
 
3.8 Zekerheid 
 
3.9 Zolang Opdrachtgever niet de gevraagde zekerheid heeft gesteld, is 

Triton gerechtigd haar prestatie op te schorten, zulks onverminderd de 
regelingen m.b.t. opschorting en ontbinding van de overeenkomst, 
voortvloeiend uit de Wet en na te melden specifieke Algemene 
Voorwaarden. 

 
3.10 Betaling 
 
3.10.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te 

passen.  
 

3.11 Ingeval Triton tot incasso, al dan niet langs gerechtelijke weg, overgaat, 
zullen alle daarmee verband houdende kosten, daaronder begrepen de 
buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de Opdrachtgever zijn. 

 
3.12 Retentie- en Pandrecht 
 
3.13 Alle zaken, documenten en gelden die Triton, 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. 

 
3.14 Triton is gerechtigd om voormeld pand- en/of retentierecht uit te 

oefenen voor hetgeen Opdrachtgever nog aan Triton verschuldigd 
mocht zijn in verband met voorgaande opdrachten. 

 
Art. 4, Aansprakelijkheid 
4.1 Het onderhavige artikel geldt slechts indien en voor zover niet in strijd 

met dwingend recht, dan wel in strijd met de aansprakelijkheidsregeling, 
neergelegd in na te melden voorwaarden, toepasselijk op bepaalde 
werkzaamheden van Triton. 

 
4.2 Triton aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan aan 

haar toevertrouwde zaken en wel vanaf het moment van de 
inontvangstneming daarvan door Triton tot aan het moment van de 
aflevering daarvan aan de Opdrachtgever of degene die deze daarvoor 
heeft aangewezen, en wel ten belope van maximaal de 
aansprakelijkheidslimiet als hierna vermeld. 

 
4.3 De door Triton te vergoeden schade wordt vastgesteld overeenkomstig 

de aansprakelijkheidsregeling, neergelegd in de hierna genoemde 
voorwaarden, toepasselijk op de corresponderende specifieke 
werkzaamheden van Triton. De schadevergoeding zal nimmer meer 
bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde 
van de zaken. Is die factuurwaarde niet vast te stellen, dan treedt de 
door de Opdrachtgever te bewijzen marktwaarde van de zaken ten tijde 
en ter plaatse van de inontvangstneming van de zaken door Triton 
daarvoor in de plaats. 

 
4.4 Voor andere dan in art. 4.2 bedoelde schade (waaronder begrepen 

immateriële schade, gederfde winst, bedrijfsschade, gevolgschade en 
ander financieel nadeel, hoe ook ontstaan, daaronder tevens begrepen 
schade, veroorzaakt door onjuiste adviezen van Triton en schade 
veroorzaakt door vertraging) is Triton niet aansprakelijk.  

 
4.5 Overmacht 
 

4.6 Ondergeschikten en Sub-contractors 
 
4.7 Uitdrukkelijk wordt echter bedongen dat Triton niet aansprakelijk is voor 

schade, veroorzaakt door derden die werkzaamheden verrichten die 
niet behoren tot de kerntaken van Triton, alsmede voor schade, 
veroorzaakt door opzet of daarmede gelijk te stellen grove schuld van 
dergelijke ondergeschikten of Sub-contractors. 

 
4.8 Indien voormelde ondergeschikten en Sub-contractors door derden 

buiten overeenkomst mochten worden aangesproken terzake de 
werkzaamheden, waartoe zij door Triton werden gebruikt, is te hunnen 
behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige voorwaarden 
opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van 
aansprakelijkheid kunnen beroepen. 

 
4.9 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 Triton gesloten overeenkomst. 
Ingeval Triton terzake door derden buiten overeenkomst wordt 
aangesproken is de Opdrachtgever gehouden Triton op eerste verzoek 
terzake te vrijwaren. 

4.10 Aansprakelijkheidslimiet 
 

Art. 5, Toepasselijke bepalingen, vervoer 
Met inachtneming van het voorgaande, gelden de navolgende regels ten 
aanzien van de aangegeven soorten vervoer: 
- het nationaal vervoer over de weg: Titel 13 van Boek 8 Burgerlijk 

Wetboek, aangevuld door de Algemene Vervoer Condities 1983; 
- het grensoverschrijdend wegvervoer: de bepalingen van het CMR 

Verdrag; 
- het vervoer over de binnenwateren: Titel 10 van Boek 8 van het 

Burgerlijk Wetboek, aangevuld door de Bevrachtingsvoorwaarden 1991; 
- het binnenlands vervoer per spoor: De Spoorwegwet en de daarop 

gebaseerde reglementen, waaronder het Algemeen Reglement 
Vervoer; 

- het grensoverschrijdend vervoer per spoor: het COTIF/CIM verdrag; 
- het vervoer over zee: Titel 5 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek; 
- het verhuizen van zaken: Titel 13 Afdeling 4 van Boek 8 BW, aangevuld 

als hierna onder 6.9 en 6.10 vermeld; 
- de expeditie: de art. 60 t/m 73 van Boek 8 Burgerlijk Wetboek, 

aangevuld door de Nederlandse Expeditievoorwaarden, als 
gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te 
Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 4 januari 1999, althans 
de laatst gedeponeerde versie nadien. 

- het 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. 

 
Art 6, Toepasselijke voorwaarden, specifieke werkzaamheden 
6.1 Met inachtneming van het voorgaande, gelden de navolgende 

voorwaarden ten aanzien van de aangegeven soorten specifieke 
werkzaamheden: 

 
6.2 Hijswerk 
 De Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport, gedeponeerd ter Griffie 

van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam. 
Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 20 december 1999 (afgekort: 
VVT voorwaarden), althans de laatste, nadien gedeponeerde versie van 
die voorwaarden is toepasselijk. 

 Mede toepasselijk zijn de "Onwerkbaar weer clausule", de clausule 
"Nachtwerkzaamheden", alsmede de "Voorwaarden voor de huur van 
kranen voor langere termijn". De tekst van deze Clausules, resp. 
voorwaarden is aan de onderhavige voorwaarden gehecht en dient als 
hier herhaald en ingelast te worden beschouwd. 

 
6.3 Indien het hijswerk geschiedt met behulp van een of meer drijvende 

bokken zijn mede toepasselijk de Bokkengebruikvoorwaarden 1976, 
gedeponeerd ter Griffie der Arrondissementsrechtbanken te 
Rotterdam, Amsterdam en Middelburg op 1 januari 1977, althans de 
laatste, nadien gedeponeerde versie van die voorwaarden. 

 
6.4 Montagewerk 
 Toepasselijk zijn de Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport, 

gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te 
Amsterdam en Rotterdam op 20 december 1999 (afgekort: VVT 
voorwaarden), althans de laatste, nadien gedeponeerde versie van die 
voorwaarden. 
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6.5 Opslag algemeen 
 De Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX, 

Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek, ter Griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995, althans 
de laatst gedeponeerde versie nadien. 

 
 
6.6 Opslag van verhuisgoederen / Bedrijfsinventaris 
 De Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2000 

(afgekort: AVBV 2000), althans de laatste nadien gedeponeerde 
verschenen versie. Deze voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor 
van Triton Transport Techniek B.V. en worden op verzoek 
toegezonden. 

  
6.7 Gecombineerd (multimodaal) vervoer 
 Voor ieder deel van het vervoer gelden de op dat deel toepasselijke 

rechtsregelen, voor zover die regels van dwingend recht zijn. 
 
6.8 Voor zover geen dwingend recht toepasselijk is - hetgeen met name het 

geval is gedurende de perioden dat de goederen zich niet aan op-, in-, 
of aan boord van enig transportmiddel bevinden - gelden ten aanzien 
van de specifieke werkzaamheden de Voorwaarden als hiervóór 
vermeld. 

 
6.9 Bedrijfsverhuizingen 
 De Algemene Voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen, gedeponeerd ter 

Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 13 maart 
1995, althans de laatst nadien gedeponeerde versie. 

 
6.10 Totaal projectuitvoering 
 Op ieder specifiek onderdeel van de zijdens Triton uit te voeren 

overeenkomst zijn toepasselijk die rechtsregels en voorwaarden, als 
hiervóór ten aanzien van die specifieke werkzaamheden is 
omschreven. 

 
6.11 Overige werkzaamheden 
 Ten aanzien van overige handelingen en werkzaamheden die Triton 

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. 

 
Art. 7, Aansprakelijkheid Opdrachtgever 
7.1 De Opdrachtgever is jegens Triton aansprakelijk voor schade ten 

gevolge van de aan Triton toevertrouwde zaken en hun aard, alsmede 
tengevolge van hun verpakking. Voorts is de Opdrachtgever jegens 
Triton aansprakelijk voor 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 de 
Opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde 
derden. 

 
Art. 8, Verjaring / Verval 
8.1 Onverminderd enige dwingendrechtelijk toepasselijke bepaling, verjaart 

elke vordering jegens Triton door het enkele verloop van negen 
maanden, en vervalt elke vordering jegens Triton 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. 

 
8.2 In ieder geval vervalt elke vordering jegens Triton door het enkele 

verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst. 
 
Art. 9, Toepasselijk recht, bevoegde Rechter 
9.1 De met Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt beheerst door 

Nederlands recht. 
 
9.2 In afwijking van eventuele jurisdictie c.q. arbitrage clausules, 

opgenomen in voormelde condities, toepasselijk op specifieke 
werkzaamheden van Triton, zullen alle geschillen tussen 
Opdrachtgever en Triton in eerste instantie worden beslist door de 
bevoegde Rechter te Tilburg. 

 
 

 
 
 

 


