
 

Annuleringsregelingen Saan 

 
Bij annulering of verschuiving van de werkzaamheden door de opdrachtgever, gelden de navolgende annulerings-
regelingen. Wij maken hiervan tevens melding in onze offertes en opdrachtbevestigingen.  
 
Annuleringsregeling Industriële Verhuizingen/Transport 
Bij annuleringen en/of verschuivingen van de planning van de werkzaamheden door de opdrachtgever gelden de 
volgende voorwaarden. 
Annuleringen en/of verschuivingen dienen doorgegeven te worden vóór 17.00 uur. Hierbij wordt de 
overeengekomen prijs in rekening gebracht conform de volgende staffel: 

 één werkdag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum  : 75% 
 twee werkdagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum : 50% 
 drie werkdagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum : kosteloos 

Eventuele door ons gemaakte of aan derden betaalde kosten (zoals kosten voor afzettingen, vergunningen en/of 

ontheffingen, huurkosten van hulpmateriaal en materieel etc.) worden wel doorberekend. 
 
Annuleringsregeling Kraanverhuur 
Indien de kraan op de werkdag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum uiterlijk om 12.00 uur door de 
opdrachtgever bij ons bedrijf wordt afbesteld, berekenen wij geen kosten van de kraan door. Eventuele door ons 
gemaakte of aan derden betaalde kosten (zoals kosten voor afzettingen, vergunningen en/of ontheffingen, 
huurkosten van hulpmateriaal en materieel etc.) worden wel doorberekend. 
 
Indien de kraan op de werkdag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum na 12.00 uur, doch vóór 17.00 uur door de 
opdrachtgever wordt afbesteld, brengen wij 50% van de huurprijs in rekening plus alle andere hierboven 
genoemde bijkomende kosten. 
 
Indien de kraan op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum na 17.00 uur of op de uitvoeringsdatum 
zelf wordt afbesteld, brengen wij 75% van de huurprijs in rekening plus alle andere bijkomende kosten. 
 

Indien de kraan reeds op het werk is aangekomen, brengen we de volledige huurprijs in rekening plus alle andere 
bijkomende kosten. 
 
Als huurprijs geldt in geval van aangenomen werk de aanneemsom of bij regiewerk het geldende 
minimumhuurtarief van de kraan. 
 
De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing wanneer er vanwege de weersomstandigheden niet 
gehesen kan worden. Indien de werkzaamheden voor een vast bedrag zijn aangenomen en de opdrachtgever 
besluit de kraan te laten wachten op betere weersomstandigheden, dan worden de wachturen tot het moment 
dat de werkzaamheden aanvangen op basis van de geldende tarieven doorberekend als meerwerk bovenop de 
overeengekomen aanneemsom. 
 
Annuleringsregeling Verkeersregelaars 
Indien de verkeersregelaar op de werkdag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum uiterlijk om 12.00 uur door de 
opdrachtgever bij ons bedrijf wordt afbesteld, berekenen wij geen kosten van de verkeersregelaar door. 
Eventuele door ons gemaakte of aan derden betaalde kosten (zoals huurkosten voor afzettingsmateriaal) worden 
wel doorberekend.  
 
Indien de verkeersregelaar op de werkdag voorafgaand aan de uitvoeringsdatum na 12.00 uur, doch vóór 17.00 
uur door de opdrachtgever wordt afbesteld, brengen wij 50% van de prijs in rekening plus alle andere hierboven 
genoemde bijkomende kosten. 
 
Indien de verkeersregelaar op de werkdag voorafgaande aan de uitvoeringsdatum na 17.00 uur of op de 
uitvoeringsdatum zelf wordt afbesteld, brengen wij 75% van de prijs in rekening plus alle andere bijkomende 
kosten. 
 
Indien de verkeersregelaar reeds op het werk is aangekomen, brengen we de volledige huurprijs in rekening plus 
alle andere bijkomende kosten. 
 
 
 


