Algemene Voorwaarden A-B Verhuislift verhuur en A-B Verhuizingen.
1.Aansprakelijkheid
AB verhuizingen is geen erkende verhuizer en geen lid van de SAVAM. Indien u met AB verhuizingen
verhuist is dit op basis van een Low Budget overeenkomst. Wij doen geen volledige verhuizingen!
Daarom dient u zelf ook mee te helpen met vrienden of kennissen. Wij leveren betrouwbaar
materieel en eventueel meerdere ervaren krachten uit de verhuisbranche met een maximum van
drie man. U dient zelf de inboedel te verpakken en transportklaar te zetten. Onze verhuizers
behouden altijd het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing. Deze pauze wordt niet in
rekening gebracht. Indien uzelf een pauze wenst wordt de tijd wel in rekening gebracht!

Omdat u zelf de verhuisdozen hebt ingepakt en uw kennissen en familie de spullen
verhuizen in en uit de verhuiswagen, woning bent u zelf verantwoordelijk indien er schade
ontstaat. Bij schade is de inboedel dus niet verzekerd mits aantoonbaar is dat het de schuld
is van AB verhuizingen. Bij schade is het eigen risico voor de klant € 350,00! Roest, oxidatie
en waterschade door onder andere weersomstandigheden of andere oorzaken vallen niet
onder onze aansprakelijkheid.
p.s.
Indien u dure objecten wil verhuizen als antieke Chinese vazen ( waarde 50.000,00) dient u een
ander bedrijf in te huren en deze zaken bij hun separaat te laten verzekeren.
De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te .











Alle spullen dienen in degelijke verhuisdozen te zijn gepakt van een formaat.
De dozen mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilo per stuk.
Alle meubels dienen te zijn leeggemaakt en indien mogelijk gedemonteerd te zijn.
Lades en deuren dienen te zijn vastgeplakt met degelijke tape.
Bij witgoed is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste manier borgen en loskoppelen
van de wasmachine en trommel. IJskast, vriezer, wasdroger dienen te zijn leeggemaakt van
water/ijs
Kleding verpakt in garderobe boxen of degelijke plastic zakken.
Ikea kasten zijn niet gemaakt om te verhuizen dus check of alles nog vast zit!
Alle snoeren van elektronica dienen ze zijn vastgeplakt
Lampenkappen dienen te zijn gedemonteerd of met bubbeltjes plastic te zijn getapet

Indien u niet wilt dat sommige zaken vies worden tijdens het transport is het noodzakelijk dat:






Matrassen te voorzien van een hoeslakens liefst beide kanten met tape eromheen.
Banken en stoelen dienen te zijn verwijderd van hoezen of anders verpakt te zijn in plastic
Alle spullen als glazen platen en schilderijen kunt u het beste met uw eigen auto vervoeren
Bloembakken van terras bevatten water en groenaanslag deze kunnen uw inboedel vuil
maken bij het samen laden
Tv en andere elektronica in de originele verpakking terugplaatsen

A-B verhuizingen zorgt ervoor dat we genoeg dekens en bindmateriaal bij ons hebben om de
inboedel deugdelijk van punt a naar B te vervoeren.

2. Annulering door de opdrachtgever
Een opdracht wordt als bevestigd beschouwd als de opdrachtgever een bevestigingsbericht (per per
e-mail) heeft ontvangen van A-B verhuizingen. Mocht de verhuizing onverhoopt toch niet doorgaan,
dan dient de opdrachtgever dit direct te melden via telefoon of e-mail aan A-B verhuizingen, met
opgave van reden. Inspreken op de Voicemail, antwoordapparaat beschouwen we niet als afmelding
In alle gevallen van annulering geldt dat de eventuele kosten aan derden, die reeds gerealiseerd zijn
door de opdrachtnemer, voldaan dienen te worden door de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld
kosten van leges voor het aanvragen ontheffingen. Indien de opdrachtgever uiterlijk 48 uur voor het
overeengekomen tijdstip annuleert, dan zijn er geen kosten verbonden aan het reserveren van de
verhuislift en of verhuiswagen, met uitzondering van de hierboven gemelde kosten aan derden.
Indien de opdrachtgever uiterlijk 24 uur voor het overeengekomen tijdstip annuleert bent u de
kosten voor het vrijhouden van de overeengekomen tijdspanne verschuldigd exclusief B.T.W. en
exclusief de hiervoor gemelde kosten aan derden.
Indien er geen bericht van annulering wordt ontvangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer
ter plekke op de hoogte wordt gesteld van het annuleren van de opdracht, dan dient ook het gehele
bedrag dat overeengekomen is te worden betaald, inclusief kosten aan derden.
3. Annulering door slechte weersomstandigheden
Slechte weersomstandigheden zijn o.a. harde wind, windstoten, sneeuwstormen, onweer e.d. Hierbij
wordt opgemerkt dat regenbuien geen voldoende aanleiding tot annulering of opschorting van de
opdracht. In het geval van slechte weersomstandigheden die het veilig uitvoeren van de opdracht
belemmeren, dan kan de opdrachtgever alleen in overleg met de A-B verhuizingen de opdracht
annuleren of opschorten. Overleg over de weersomstandigheden dient minimaal 12 uur voor het
overeengekomen tijdstip plaats te vinden.
4. Opschorten en beëindiging opdracht door opdrachtnemer.
De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie zodanig te organiseren en
de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat A-B verhuizingen in redelijkheid in staat wordt
gesteld de opdracht binnen een aanvaardbare tijd uit te voeren. Indien dit niet het geval behoudt A-B
verhuizingen zich het recht voor de opdracht direct, zonder recht op schadevergoeding te beëindigen
of op te schorten. De uitvoering van alle opdrachten zijn gebaseerd op (ook voor derden) veilige en
goed te bereiken locaties, deze naar het oordeel van de liftbediener van A-B verhuizingen.
Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het opschorten of beëindigen van de opdracht
kunnen zijn, dat de opdrachtgever zich niet aan de vooraf gemaakte basisafspraken houdt zoals
bijvoorbeeld, dat er geen bomen voor het verhuisraam aanwezig mogen zijn, dat er geen twee vrije
parkeerplaatsen voor de locatie voor het plaatsen van de verhuislift/wagen geregeld zijn, of dat er
andere obstakels aanwezig blijken te zijn, zoals tram- of verlichtingskabels onder het verhuisraam of
dat de toegezegde strem ontheffing niet tijdig aanwezig is op de locatie. Andere omstandigheden die
aanleiding kunnen geven tot het opschorten van de opdracht zijn werkomstandigheden die niet
voldoen aan veiligheidseisen en arbeidsomstandigheden, zoals in het geval van slechte
weersomstandigheden (onweer en/of windstoten), het vrijkomen van gevaarlijke en brandbare
stoffen of als er geen bruikbare en veilige route is, waarover de verhuis/liftauto kan rijden, om op de
bestemming te komen. Indien blijkt dat de omstandigheden zodanig zijn dat de opdracht niet, niet
veilig of niet binnen de hiervoor van te voren overeengekomen en gereserveerde redelijke tijd kan
worden uitgevoerd, heeft A-B verhuizingen het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het
materiaal naar zijn bedrijf terug te laten keren en de kosten, alsmede de overeengekomen
opdrachtvergoeding, aan opdrachtgever in rekening te brengen, zonder dat opdrachtgever enig recht
heeft op vergoeding.

5. Overmacht
Bij het uitvallen van de lift of verhuiswagen door overmacht zoals bij een technisch mankement,
brand of diefstal dan zal A-B verhuizingen, zijn uiterste best doen een ander materiaal in te zetten, of
de opdracht door derden te laten uitvoeren, zonder dat dit opdrachtgever recht geeft op
schadevergoeding. Ook indien de opdracht niet tijdig kan worden overgenomen door derden is recht
op schadevergoeding uitgesloten.

6. Betalingsvoorwaarden
Altijd contant na afloop. Bij punt 4 dient u het bedrag direct over te maken op onze bankrekening
of indien wij dit noodzakelijk achten direct te betalen aan ons kantoor of bij uw thuis.
Ook bij schade dient u eerst te betalen. Let wel dat u een eigen risico heeft van € 350,00!!

