De algemene voorwaarden van ASE Projects B.V. versie juni 2017
Overweging
ASE Projects houdt zich bezig met Exceptioneel transport begeleidingen in de breedste zin van het
woord. ASE Projects zet routes uit van A naar B, regelt vergunningen & ontheffingen, maakt afspraken
met provincies, rijkswaterstaat, gemeenten & waterschappen en bereidt het transport volledig voor.
ASE Projects begeleid het vervoer over de weg en op locatie, waarbij eventuele knelpunten in de
route van tevoren worden doorgemeten. Waar nodig worden aanpassingen aan het wegdek of in de
omgeving gedaan. Een uitmuntende begeleiden van het vervoer kan met zich meebrengen dat ASE
Projects het equipment van de klant bedient; hierbij valt te denken aan het bijsturen van conventionele
rollers.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten en
plichten van partijen ten aanzien van de te verrichten en af te nemen diensten voortvloeiend uit de
overeenkomst welke verband houdt met ASE Projects en of gelieerde rechtspersonen, hierna te
noemen ASE Projects.
Artikel 1 Definities
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

“Dienst” is elk afzonderlijke uitoefening van dienstverlening, maar niet beperkt tot één van de
in de overeenkomst genoemde uit te voeren werkzaamheden
“ASE Projects” is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ASE Projects
B.V. gevestigd te Wildervank en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het
nummer 68904169. Daar waar ASE Projects wordt gelezen, kan ook Road Service Groningen
worden gelezen.
“Road Service Groningen” is de zelfstandig ondernemer zonder personeel de heer H.
Fransens kantoorhoudende te Wildervank, handelend onder de naam Road Service
Groningen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 02330339
“Lading” de goederen die ten vervoer, bewerking, bewaring, en verplaatsing aan ASE Projects
zijn toevertrouwd. Hiermee wordt evenwel bedoeld, zowel de lading als de last.
“Opdrachtgever” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht en/of ten wiens
behoeve werkzaamheden worden uitgevoerd door ASE Projects
“Partij” is zowel ASE Projects als opdrachtgever
“Transportbegeleiding” is het regelen van verkeer ter begeleiding van een exceptioneel
transport
“Adviseren” is het aanbevelen van een of meer speficieke producten, diensten of
uitvoeringshandelingen.
“Verkeersregelaar” is de persoon die in het kader van zijn beroep en bedrijf aanwijzingen geeft
in het belang van de veiligheid op de weg, de instandhouding van de weg en de bruikbaarheid
daarvan, of de vrijheid van het verkeer, dan wel in het belang van -met toestemming van Onze
Minister- verrichten van onderzoeken ten behoeve van het verkeer.
Met “zijn” en “hij” wordt zowel de manspersoon, als de vrouwspersoon bedoeld die op
enigerlei wijze betrokken is bij de overeenkomst

Artikel 2 Toepasselijkheid
a. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ASE Projects
gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander
verrichte feitelijke- en rechtshandelingen. Een exemplaar van deze voorwaarden is gratis te
downloaden op de website www.aseprojects.nl/voorwaarden.pdf en wordt tevens op eerste
verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarden wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
b. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en een bijzonder gedeelte.
Het algemene gedeelte bestaat uit de artikelen 1 tot en met 14 van deze voorwaarden.
Omvatten de aanbiedingen of de gesloten overeenkomsten tevens of uitsluitend
Transportbegeleiding en Verkeersregelaar, dan zijn naast het algemene gedeelte de
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bepalingen uit het bijzondere gedeelte I, zoals bedoeld in de artikelen 15 tot en met 17 van
toepassing;
c. In geval van tegenstrijdigheid tussen het bijzondere gedeelte en het algemene gedeelte -en
voor zover deze elkaar niet kunnen completeren- prevaleren de bepalingen uit het van
toepassing zijnde bijzondere gedeelte. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden
zoals vastgesteld in de overeenkomst en de algemene voorwaarden, dan prevaleren de
voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst.
d. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden of de overeenkomst op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene
voorwaarden of overeenkomst genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in
zo’n geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.
Artikel 3 Aanbod en aanvaarding
a. Elk aanbod van ASE Projects is vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door
een schriftelijke aanbod en aanvaarding daarvan.
b. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, documentatie- en vergunningskosten, tenzij anders aangegeven.
c. Een door ASE Projects verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
a. ASE Projects heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten. In geval van vervanging blijft ASE Projects jegens Opdrachtgever onverkort
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
b. ASE Projects is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
c. ASE Projects is gehouden gevolg te geven aan een tijdig verleende en verantwoorde
aanwijzing omtrent het resultaat van de opdracht.
d. Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk geen zeggenschap over de werkzaamheden van ASE
Projects en ASE Projects is dus vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht
of leiding van Opdrachtgever uit te voeren.
e. In geen geval is ASE Projects verplicht uitvoering te geven aan activiteiten, instructies en/of
aanwijzingen van welke Partij dan ook, indien naar het uitsluitende redelijke oordeel van ASE
Projects dit onveilig is en/of potentieel gevaarlijk is voor het leven of eigendommen.
Artikel 5 Verplichtingen van opdrachtgever
a. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis en
wijzigingen, waarvan ASE Projects aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een correcte
uitvoering van de overeenkomst, compleet, op eerste verzoek, en tenminste tijdig, kosteloos
aan ASE Projects te verstrekken. Voorgaande geldt ook indien de gegevens van derden
afkomstig zijn.
b. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van voornoemde gegevens. ASE
Projects is op geen enkele wijze aansprakelijk hieromtrent.
c. Opdrachtgever zal de structurele integriteit van de lading, waaronder de geschiktheid van de
lading voor de gehanteerde methode tijdens de werkzaamheden garanderen. ASE Projects
zal, tenzij expliciet anders overeengekomen, niet verantwoordelijk zijn voor de structurele
integriteit van de lading en voor de geschiktheid van de lading voor de gehanteerde methode.
Artikel 6 Bepalingen omtrent de locatie waar het werk wordt uitgevoerd
a. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal
zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties, wegafzettingen en andere
goedkeuringen, die nodig zijn voor het project, het werk en de locatie.
b. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verzorgen van deugdelijke hijs-, aanslag- en
sjorpunten welke voldoende sterk dienen te zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
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c. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de locatie (in het
bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid) goed en volledig in overeenstemming
zijn met de vereiste maatstaven en volledig in overeenstemming zijn met de plaatselijke
regelgeving en vereisten.
d. De partijen zullen handelen in overeenstemming met alle wetten, regelingen, besluiten en/of
andere vereisten en instructies van overheden en/of andere autoriteiten.
d. Tenzij anders overeengekomen is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever na te gaan
wat de gronddrukken zullen zijn tijdens de werkzaamheden en Opdrachtgever garandeert dat
de grond de benodigde gronddruk kan weerstaan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle
gevolgen, verlies, schade en/of kosten die ontstaan indien de grond de gronddruk tijdens de
werkzaamheden niet kon weerstaan.
e. ASE Projects is in het bezit van een basisset CE-gekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde
kleding en pbm gebruiken. Onder een basisset pbm wordt verstaan:
- Helm
- Handschoenen
- Veiligheids(zonne)bril
- Werkschoenen.
Wanneer op een locatie andere eisen aan aan pbm wordt gesteld, dan is Opdrachtgever
verplicht om aan ASE Projects CE-gekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde, doelmatige en
passende projectspecifieke kleding en pbm kosteloos ter beschikking te stellen. Hier kan
onder worden verstaan: - zwemvesten, - speciale helms, overalls met speciale coating.
Artikel 7 Duur van de overeenkomst en beëindiging
a. Partijen hebben over en weer het recht de overeenkomst te beëindigen met in achtneming van
de in dit artikel opgenomen bepalingen, waarbij opzegging altijd geschiedt tegen het einde van
de maand.
b. Voor overeenkomsten met een onbeperkt termijn geldt een opzegtermijn van drie maanden.
c. Voor overeenkomsten met in beginsel een beperkte termijn, maar die stilzwijgend zijn
verlengd geldt eveneens een opzegtermijn van drie maand tegen het einde van de verlengde
periode.
d. Overeenkomsten met een beperkte termijn zijn tussentijds niet opzegbaar.
e. Partijen hebben altijd de mogelijkheid om in onderling overleg tot een andere opzegtermijn te
komen als de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen.
f. Elk van de partijen heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden ingeval dat:
- er een vertrouwensbreuk is ontstaan;
- er aanwijsbare redenen zijn dat de andere partij failliet of in surseance van betaling is
geraakt of dreigt te raken;
- voortzetting van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is.
Artikel 8 Betaling
a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden de door hem te
betalen gelden te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Betaling geschiedt via bankovermaking.
c. Bij gebreke van betaling binnen de onder art. 8 lid a genoemde termijn is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim en staan ASE Projects alle daaruit voortvloeiende rechten en
actiën ter beschikking. Opdrachtgever is dan voorts de wettelijk rente verschuldigd zoals
bedoeld in art. 6:119 en 6:119a BW. Opdrachtgever is, behoudens toestemming van ASE
Projects niet gerechtigd bedragen te verrekenen.
d. ASE Projects is gerechtigd om deelfacturen te sturen.
e. Bij beëindiging van de overeenkomst zal ASE Projects haar eindafrekening opmaken van de
door haar reeds verrichte werkzaamheden. De in dit artikel genoemde bepalingen zijn
onverminderd van toepassing.
f. Wanneer er meer opdrachtgevers bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn zij allen hoofdelijk
verantwoordelijk voor de betaling van de facturen.
g. Wanneer de gemaakte kosten niet tot het gewenste resultaat hebben geleid, of wanneer de
opdrachtgever van Opdrachtgever om welke reden dan ook niet of niet volledig zal overgaan
tot vergoeding van de door ASE Projects in rekening gebrachte kosten, zal dit niet leiden tot
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creditering, althans, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens ASE
Projects.
Artikel 9 Aansprakelijkheid en Verzekering
a. In alle gevallen zijn de verplichtingen van ASE Projects als inspanningsverbintenis te
kwalificeren. ASE Projects zal naar beste weten en kennis handelen. Een verbintenis zal
alleen als resultaatsverbintenis gelden indien dit schriftelijk is overeengekomen.
b. Alle handelingen en werkzaamheden waaronder begrepen het verstrekken van adviezen zijn
voor rekening en risico van de Opdrachtgever, tenzij anders bepaald.
c. Voor zover eruit hoofde van de dienst enige aansprakelijkheid op ASE Projects zou rusten dan
is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde te zake van de desbetreffende
opdracht, of in geval van een deelopdracht, de factuurwaarde van de betreffende
deelopdracht, of in geval van een wekelijkse facturatie, de factuurwaarde van de betreffende
week.
d. Partijen zijn over en weer niet aansprakelijk voor elkaars gevolgschade, tenzij deze is
veroorzaakt door opzet of grove schuld.
e. ASE Projects is niet aansprakelijk voor schade in verband met milieuaantasting,
opdrachtgever dient ASE Projects daaromtrent te vrijwaren.
f. In de gevallen waarbij ASE Projects gebruikt maakt van de door Opdrachtgever ter
beschikking gestelde goederen, zoals, maar niet beperkt tot: equipment, voertuigen, materieel
en materiaal, is ASE Projects in geen geval aansprakelijk voor eventueel aan of middels deze
goederen ontstane schade. Opdrachtgever vrijwaart ASE Projects en de door haar
ingehuurde derden daaromtrent.
g. Opdrachtgever garandeert dat zij de aan ASE Projects toevertrouwde goederen volledig
WA(M) en Casco verzekerd heeft, zulks met een maximaal eigen risico van € 1.000,-. Op
deze verzekering zal ASE Projects als medeverzekerde worden aangemerkt. Opdrachtgever
zal ASE Projects vrijwaren voor claims van derden en zowel Opdrachtgever zelf als haar
verzekeraar zullen zich onthouden van elke regresacties tegen ASE Projects en of de door
ASE Projects ingehuurde derden.
h. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan de vervoerde zaken, hoe dan ook
ontstaan. Opdrachtgever zal ASE Projects vrijwaren voor claims van derden.
i. Partijen zullen voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen welke door de van
toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven.
Artikel 10 Geheimhouding
a. Zowel opdrachtgever als ASE Projects garanderen dat alle informatie die van de andere partij
ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.
b. ASE Projects is gerechtigd de door haarzelf uitgewerkte documenten, tekeningen en ideeën
op een externe schijf op te slaan, te gebruiken en te verwerken. ASE Projects zorgt er daarbij
voor dat er geen directe of indirecte informatie over de (rechts)persoon wordt vrijgegeven.
Artikel 11. Persoonsgegevens
a. ASE Projects zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden
om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
b. Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door ASE
Projects aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
c. Opdrachtgever geeft ASE Projects voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht en/of
voor zover nodig toestemming voor gebruik c.q. verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
d. Tenzij ASE Projects zulks verplicht is op grond van de wet zullen geen persoonsgegevens aan
derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
e. Voor vragen over onder andere (het doel van) de registratie, het gebruik van de
persoonsgegevens en/of voor het doorgeven van wijzigingen of voor het maken van bezwaar
tegen (verder) gebruik of registratie van zijn/haar persoonsgegevens dient Opdrachtgever c.q.
de betrokkene zich schriftelijk te wenden tot het kantoor van ASE Projects te Wildervank.
Artikel 12 Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet
door enige Partij kunnen worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid
van enige Partij en die niet vermeden of verhinderd kunnen worden door het nemen van
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redelijke maatregelen, die tijdelijk of blijvend de uitvoering van enig verplichting (met
uitzondering van betalingsverplichtingen) onder de Overeenkomst verhinderen, zoals
vakbondstakingen, muiterij, quarantaine, epidemieën, oorlog (verklaard of niet verklaard),
terrorisme, blokkades, embargo’s, oproer, demonstraties, opstanden, branden, storm en/of
andere extreme weersomstandigheden en/of andere spelingen van de natuur, mits geen
oorzaak voor of bijdrage aan die gebeurtenissen is gegeven.
b. In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst tijdelijk is verhinderd
ten gevolge van een overmachtfeit, zal het overmachtfeit slechts tot gevolg hebben dat de
uitvoering van die verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) wordt
uitgesteld, en zal dit feit niet gelden als een reden om de Overeenkomst niet na te komen.
c. In het geval dat de uitvoering van verplichtingen onder de Overeenkomst blijvend is
verhinderd door een overmachtfeit, of tijdelijk is verhinderd door een overmachtfeit voor een
periode die naar verwachting tenminste 60 (zestig) dagen zal duren, dan is iedere Partij
gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen.
Artikel 13 Wijzigingsbeding
ASE Projects heeft het recht deze voorwaarden en de voorwaarden van de betreffende
overeenkomst te wijzigen. ASE Projects zal opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis stellen.
Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst binnen één maanden na deze
kennisgeving te beëindigen. Wanneer er binnen één maand geen reactie volgt wordt de wijziging
als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee onherroepelijk.
Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
tussen partijen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Groningen.

Bijzondere gedeelte I Transportbegeleiding en Verkeersregelaar
Artikel 15 Toepasselijkheid
a. De voorwaarden van dit bijzondere gedeelte I zijn van toepassing op de werkzaamheden van
ASE Projects in de hoedanigheid van Transportbegeleider en Verkeersregelaar zoals bedoeld
in artikel 1 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de
Regeling verkeersregelaars 2009, alsmede eventuele wijzigingen daarop voor zover deze
voor Nederland in werking zijn getreden.
b. Wanneer ASE Projects zich tevens verbindt tot de uitvoering van routeverkenning,
vergunningsaanvraag, het plaatsen en weghalen van verkeersborden, bomen, obstakels etc.
en andere onder de artikel 15 lid a verbonden werkzaamheden, zijn deze voorwaarden
eveneens van toepassing.
Artikel 16 Vergunningen en andere te maken officiële kosten
a. Om een goede doorstroming van het verkeer, of doorgang van het transport plaats te laten
vinden, kan het voorkomen dat ASE Projects bij de uitvoering van de werkzaamheden
noodzakelijke kosten dient te maken.
b. Alle door ASE Projects gemaakte kosten, welke worden gemaakt in verband met het uitvoeren
van de werkzaamheden, komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Tenzij
schriftelijk anders overeengekomen, wordt hieronder in ieder geval verstaan:
- vergunningen
- ontheffingen
- politie-escorte
- boetes en dwangsommen
- waarborgen
- en (andere) door de overheid in rekening gebrachte kosten
c. Tenzij anders overeengekomen geschiedt het tijdig, volledig en correct regelen en realiseren
van noodzakelijke vergunningen en andere officiële documenten volledig voor rekening en
risico van Opdrachtgever. ASE Projects geeft geen enkele garantie hieromtrent.
d. Onverminderd lid c van dit artikel is ASE Projects niet aansprakelijk voor de gevolgen van het
ontbreken van een geldige transportvergunning of ontheffing, en/of vertragingen en
opschortingen die daaruit ontstaat.
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Artikel 17 Transportroute en obstakels
a. Tenzij het routeonderzoek door ASE Projects onderdeel is van de overeenkomst, is het
routeonderzoek, voorafgaand aan het transport de uitsluitende verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever. Onverminderd overige bepalingen in deze algemene voorwaarden is ASE
Projects niet aansprakelijk voor de geschiktheid van de route als het routeonderzoek geen
onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
b. Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het noodzakelijk is dat obstakels
geheel of gedeeltelijk verwijderd worden, worden deze obstakels enkel en alleen verwijderd
en/of teruggeplaatst voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook het snoeien van bomen,
struiken en andere flora geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 18 Rechten en Plichten van partijen
a. Ten aanzien van het door ASE Projects gebruikte begeleidingsvoertuig, is hij verplicht zorg te
dragen voor een minimale wettelijke vereiste inrichting van het voertuig en de minimaal
wettelijk vereiste verzekeringsdekking.
b. ASE Projects heeft het recht om begeleiding van het transport op te schorten en/of te
onderbreken, indien naar het uitsluitende oordeel van ASE Projects voortgang van het
transport onveilig is, noodzakelijke documenten en/of activiteiten niet- niet tijdig of onvolledig
zijn geregeld, en/of ingeval van (non)efficiëntie van het openbaar verkeer, potentieel gevaarlijk
voor het leven of eigendommen. Opdrachtgever stelt ASE Projects schadeloos en vrijwaart
ASE Projects voor alle hieruit voortvloeiende kosten, claims en of schades.
c. Opdrachtgever is verplicht zijn voertuig zo in te richten dat het geschikt is voor het transport.
Zoals maar niet beperkt tot het voeren van extra brede en extra lange markeringen,
bepalingen inzake bijzondere lasten, verplichtingen conform paragraaf 70StVZO en het
vastzetten van de lading.
d. Ten aanzien van de door Opdrachtgever gebruikte voertuigen en materieel is zij verplicht zorg
te dragen voor een minimaal vereiste verzekeringsdekking.
e. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade ten gevolge van de door haarzelf gemaakte
manoeuvres, navigatiefouten, handelen en nalaten. Ook wanneer deze het gevolg zijn van het
opvolgen van adviezen, aanwijzingen of instructies die worden gegeven door ASE Projects.
Opdrachtgever dient ASE Projects volledig te vrijwaren hieromtrent.
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