
 

Algemene Leveringsvoorwaarden S.T.H.V. (Speciaal Transport Ter Horst Varsseveld) B.V.: 
 
S.T.H.V. (Speciaal Transport Ter Horst Varsseveld) B.V. verklaart navolgende en hieraan gehechte algemene leverings-
voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende 
verbintenissen (rechtsbetrekkingen) van welke aard dan ook: 
-  AVC (Algemene Vervoerscondities 2002) 
-  CMR (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal transport van goederen over de weg) 
-  AVB ( Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen) 
-  TLN/PD 2000 (Transport en Logistiek Nederland Physical Distribution voorwaarden) 
-  VVT (Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport). 
 
Goederentransport: 
Voor rechtsbetrekkingen die zien op binnenlands transport zijn de AVC van toepassing. Voor rechtsbetrekkingen die zien op 
grensoverschrijdend transport door ons, door aan ons gelieerde bedrijven of door ons ingeschakelde derden uitgevoerd, zijn de 
bepalingen van het CMR van toepassing. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat vóór- dan wel na de 
periode die op grond van de AVC of het CMR wordt aangemerkt als periode van vervoer (bijvoorbeeld werkzaamheden als: 
(ver)plaatsen/verwijderen van zaken in/uit bedrijfsgebouwen en aanverwante activiteiten), indien dergelijke werkzaamheden niet 
uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 
 
Tillen, (ver)plaatsen en verwijderen van zaken, industriële verhuizingen: 
Voor rechtsbetrekkingen die uitdrukkelijk zien op de periode die op grond van de AVC dan wel het CMR wordt aangemerkt als 
periode vóór- dan wel na vervoer (bijvoorbeeld werkzaamheden als: (ver)plaatsen/verwijderen van zaken in/uit bedrijfsgebouwen 
en aanverwante activiteiten), door ons, door aan ons gelieerde bedrijven of door ons ingeschakelde derden uitgevoerd, zijn de 
AVB van toepassing. 
 
Opslag goederen: 
Voor rechtsbetrekkingen die zien op het in opslag nemen van goederen, door ons, door aan ons gelieerde bedrijven of door ons 
ingeschakelde derden uitgevoerd, zijn de TLN/PD 2000 voorwaarden van toepassing. 
 
(Tele)kraanwerkzaamheden: 
Voor rechtsbetrekkingen die zien op het verticaal transport (kraanwerk en –verhuur), door ons, door aan ons gelieerde bedrijven 
of door ons ingeschakelde derden uitgevoerd, zijn de VVT voorwaarden van toepassing. 
 
(Bij)verzekeren van waardevolle goederen: 
De aan ons ter beschikking gestelde goederen m.u.v. stukgoed zijn enkel bij inzet van materieel van S.T.H.V. B.V., aan ons 
gelieerde bedrijven of door ons ingeschakelde derden ten behoeve van opdrachtgever verzekerd tegen zaaksschade/verlies met 
inachtneming van de beperking van onze aansprakelijkheid op grond van de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, 
de AVC en het CMR. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het bedrag van de uitkering door de verzekeraar 
met inachtneming van de beperking van onze aansprakelijkheid op grond van de van toepassing verklaarde algemene 
voorwaarden, de AVC en het CMR overstijgt, tenzij uitdrukkelijk met ons een verzekering is overeengekomen die ziet op een 
hoger schaderisico. Desgewenst kunt u een dergelijk hoger schaderisico bij ons (bij)verzekeren. In dat geval zal door ons 
uitdrukkelijk de verzekerde waarde in de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever worden bevestigd. 
 
Aanvullende voorwaarden: 
Behoudens wanneer sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (leidinggevende ondergeschikten van) S.T.H.V. B.V., aan 
ons gelieerde bedrijven of door ons ingeschakelde derden gelden op al onze werkzaamheden en diensten de volgende 
aanvullende voorwaarden: 
1.  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolg- en/of bedrijfsschade van opdrachtgever of derden. 
2.   In geval van schade geldt te allen tijde dat onze contractuele- en wettelijke aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag  
  dat de verzekeringsmaatschappij uit hoofde van een door ons gesloten (al dan niet wettelijk verplichte)  
  verzekeringsovereenkomst uitkeert. 
3.  Wij aanvaarden in geval van opgedragen kraanwerkzaamheden geen aansprakelijkheid voor schade aan straatwerk als  
  gevolg van afstempelen van de kraan, het gewicht van de kraan of elke andere oorzaak in samenhang met het hijswerk  
  noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade aan de hijslast.  
 
In geval van eventuele strijdigheden van bepalingen in een aanbieding van S.T.H.V. B.V. met de op de rechtsbetrekking van 
toepassing verklaarde voormelde algemene voorwaarden, de AVC of het CMR prevaleren de bepalingen in de aanbieding. 
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