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Transportvoorwaarden M.I.P. 

 
 
Ons tarief is inclusief: 
 
Laden bij M.I.P., transport en 2 uur voor lossen/plaatsen (tenzij anders aangegeven). 
Voor extra los/montage uren wordt een bedrag van € 100.00 gehanteerd (tenzij anders 
aangegeven). Deze worden nadien in rekening gebracht. 

 Eventueel noodzakelijke tolkosten alsmede veer- en pontkosten. Een geldende 
transportverzekering op basis van AVC/CMR-voorwaarden. 

 Alle kosten voor noodzakelijke transportontheffingen conform richtlijnen betreffende 
overheden. 

 
Ons tarief is exclusief: 
 
Eventuele politiekosten, kosten voor politie vervangende voertuigen conform voorschrift lokale 
autoriteiten en kosten voor eventuele afnamekeuringen bv Tüv; deze kosten worden na ontvangst 
netto doorberekend. 

 Verkeerstechnische maatregelen; verwijderen en terugplaatsen straatmeubilair, route-
verkenningen, statische berekeningen bruggen en wegen en eventuele inzet van 2e 
medewerker/chauffeur indien voorgeschreven. 

 Eventueel vooraf noodzakelijke borgstellingen. 

 Eventuele kosten voor toegangspassen voor laad- en/of losadressen; deze meerkosten 
worden netto doorberekend. 

 Eventuele toeslagen voor uitvoering in de weekenden (vooraf overeen te komen) 

 Kosten voor het laattijdig leveren vanwege extreem lange doorlooptijd van ontheffingen 
of vergunningen. 

 Kosten voor het opnieuw aanvragen van vergunningen, indien de levering wordt uitgesteld 

 BTW, uit- en inklaringskosten, eventuele invoerrechten en/of andere belastingen. 
 
Opdrachtverstrekking: 
 
Om deze opdracht vakkundig en conform door u gewenst tijdspad uit te kunnen voeren, 

verzoeken wij u vriendelijk ons tijdig en schriftelijk de opdracht met het juiste leveradres te 

doen toekomen. Gelieve hierbij rekening te houden met de tijd die wij nodig hebben om de 

eventuele transportvergunningen aan te vragen. De vergunning is ca. 2 weken geldig.  
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Algemene richtlijnen: 
 

 Eventuele noodzakelijke ontheffingen zullen 2 à 3 weken voor de geplande leverdatum 
door ons worden aangevraagd. 

 De actuele CMR-voorwaarden zijn van toepassing op de door M.I.P. uit te voeren 
transporten. 

 In onze calculatie zijn wij uitgegaan van de meest economische transportroute. Indien 
na ontvangst van de ontheffingen blijkt dat de daadwerkelijk vergunde route substantieel 
afwijkt (door wegwerkzaamheden etc) dan zullen wij in overleg met u de extra transittijd 
voor ons voertuig en de eventuele begeleidingsauto’s aan u door moeten belasten. 

 Het transport vindt plaats na ontvangst van eventueel noodzakelijke ontheffingen. 

 Onze transporteurs beschikken over een grote diversiteit aan jaarontheffingen in 
verschillende landen, voor verschillende afmetingen en gewichten en geldend voor 
verschillende routes. 

 De afgifte van aangevraagde transportontheffingen geschiedt door lokale overheden. De 
geplande notice tijden voor wat betreft afgiftetijden zijn gebaseerd op 
praktijkervaringen. M.I.P. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten als gevolg 
van overschrijding in deze afgiftetijden. 

 M.I.P. aanvaardt geen kosten als gevolg van vertraging door overmacht situaties zoals 
weersomstandigheden, inzet politie, files, wegomleidingen etc. 

 In deze offerte is uitgegaan van belading en lossing op normale werkdagen; M.I.P. 
behoudt het recht voor deze offerte aan te passen indien belading en/of lossing plaats 
moet vinden in weekend of op zon en/of feestdagen. 

 Eventuele meerkosten die buiten de invloedssfeer van M.I.P. liggen worden in overleg 
aan u doorbelast. 

 Bij afwijkingen in maatvoering en/of routes of verschuiving van de levertijd ten opzichte 
van uw initiële opdracht behoudt M.I.P. het recht u extra kosten door te belasten. 

 M.I.P. gaat ervan uit dat de laad- en losadressen goed bereikbaar en berijdbaar zijn voor 
ons materieel. Eventueel te maken en onvoorziene kosten om op de laad- en losadressen 
te geraken (bv overladen) worden aan u doorbelast. 

 Tegen meerprijs kan M.I.P. zorgen voor een aanvullende all-risk transportverzekering. 

 De door ons aangeboden tarieven zijn gebaseerd op “vrij geladen” en “vrij gelost” tenzij 
anders aangegeven. 

 M.I.P. is vrij wat betreft de inzet van passend materieel tenzij expliciet door u 
aangegeven in de aanvraag en/of door ons is aangeven in deze offerte. Onze offerte is 
gebaseerd op door u verstrekte informatie. 

 Indien uw opdracht 24 uur voor uitvoering wordt geannuleerd zien wij ons genoodzaakt 
u annuleringskosten in rekening in te brengen ter grootte van maximaal 70% van de 
overeengekomen transportsom. Een en ander in overleg. 

 Met betrekking tot de afgegeven prijzen in deze offerte zijn wij uitgegaan van actuele 
kosten voor brandstof, ontheffingen etc. M.I.P. maakt een voorbehoud de reeds 
aangeboden tarieven aan te passen indien sprake is van extreme kostenstijgingen, al dan 
opgelegd vanuit overheidswege. 


