Prijslijst Vergunningen Uitzonderlijk Vervoer
Heavy Pilots & Permits N.V. ‐ Geldig vanaf 01‐01‐2020

België:
Categorie

Type Vergunning

Tarief
2020

Max. Afmetingen (cm‐ton)

2700 x 350 x 400 – 44 ton
Gans België
€ 225*
2700 x 350 x 400 – 44 ton
Traject
€ 225*
3000 x 425 x 430 – 44 ton
Netwerk AB
€ 225*
3000 x 425 x 450 – 90 ton
Netwerk 90 T
€ 225*
CAT 2 *
3000 x 425 x 450 – 90 ton
Traject
€ 250*
3500 x 500 x 480 – 120 ton
Netwerk 120 T
€ 273*
CAT 3*
3500 x 500 x 480 – 120 ton
Traject
€ 295*
>3500
of >500 of >480 of >120 ton
CAT 4*
Traject
€ 335*
*Indien van toepassing is de toeslag voor het Waals Gewest € 28 voor CAT 1 ‐ CAT 2,
en CAT 4
* Alle tarieven zijn exclusief BTW.
CAT 1*

Geldigheid
5 jaar
5 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar
4 maanden
4 maanden
2 maanden
€45 voor CAT 3

Nederland:
Type Vergunning
Tarief 2020
Max. Afmetingen
Jaarvergunning
€ 227
2750 x 350 x 425 – 100 T*
Trajectvergunning
€ 297
<= 100 T **
Trajectvergunning
€ 343
>100T **
* Alle tarieven zijn exclusief BTW.
* Afmetingen en gewicht afhankelijk van de voertuigkenmerken, enkel vervoer van ondeelbare lading.
**Geldigheid 4 weken – Inclusief onbeladen route.
Extra Kosten
Langere geldigheid tot max 12 weken
Extra beladen route – max 4 extra routes

Tarief 2020
€ 70 per twee weken
€ 70 per route

Luxemburg:
Type Vergunning
Jaarvergunning
Trajectvergunning

Tarief 2020
€ 200
€ 200

Max. Afmetingen
2500 x 350 x 430 – 44T

Overige EU Landen:
Tarieven steeds op aanvraag.
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Prijslijst Begeleidingen Uitzonderlijk Vervoer
Heavy Pilots & Permits N.V. 2020 België
TRANSPORTAFMETINGEN
LENGTE:
> 30M00
BREEDTE:
> 3M50
HOOGTE:
> 4M80
GEWICHT:
> 90T

Tarief 2020
per uur per
begeleider
€ 55,50*
€ 55,50*
€ 55,50*
€ 55,50*

Aantal
begeleiders

LENGTE (m)

BREEDTE (m)

HOOGTE (m)

1

> 30.00  ≤35.00

>3.50  ≤4.50

***

2
2
3

> 35.00  ≤ 40.00
***
> 40.00

> 4.50  ≤5.00
***
> 5.00

> 4.80
***

MASSA (Ton)

>90T ≤180T
> 180T
***

Tarief 2020 per uur per
Stuurman
€ 55,50*
*Alle tarieven zijn exclusief BTW.
* Indien de vergunning niet door Heavy Pilots & Permits aangevraagd werd, geldt een tarief van 60 Euro
per uur per begeleider.
Minimumtarief 3u ‐ Weekendtarief: Zaterdagtarief (Vanaf zaterdagmorgen 6 AM): 150 % ‐ Zondagtarief
(Tot zondag middernacht): 200%
Voor alle annulaties die niet 12u voor het geplande uur van vertrek gebeuren, geldt een fee van 100 €
per begeleider.
Indien het uitzonderlijk voertuig één van volgende bewegingen moet uitvoeren, zijn er twee officiële
begeleiders vereist:
‐
‐
‐
‐

Voor het rijden in tegengestelde zin van het verkeer op openbare wegen waar de toegelaten
maximumsnelheid méér dan 70 km per uur bedraagt;
Voor het oversteken van de opening in de middenberm van een autosnelweg of van een weg verdeeld
in vier of meer rijstroken waarvan er tenminste twee zijn bestemd voor elke rijrichting;
Wanneer het tegenliggend of het in de rijrichting rijdend verkeer moet gestopt worden op openbare
wegen.
Indien het uitzonderlijk voertuig moet rijden aan beperkte snelheid op een autosnelweg of een weg
verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er tenminste twee bestemd zijn voor elke rijrichting en
waar de toegelaten maximumsnelheid méér dan 70 km per uur bedraagt.
!!!! Voor alle doorlopende transporten in Nederland & België geldt het Belgisch uurtarief
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Omschrijving
Aanmelding begeleiding Uitzonderlijk Vervoer
Vigilis
Administratieve aanvraag Parkeerverbod
Administratieve aanvraag Politie
Toltunnel (Liefkenshoektunnel)

Tarief 2020
€ 5 per vergunning
€ 10 per aanvraag
€ 10 per vergunning
€ 7 per begeleidingswagen / € 20 per
vrachtwagen

‐

Alle tarieven zijn exclusief BTW.

‐

Uitzonderlijke transporten die om 21.00 PM vertrekken, dienen uiterlijk door Heavy P&P aangemeld te
worden om 12.30 PM de dag van het transport zelf.
Uitzonderlijke transporten die om 00.01 AM vertrekken, dienen uiterlijk door Heavy P&P aangemeld te
worden om 15.30 PM de werkdag voor het transport zelf.
Uitzonderlijke transporten die overdag rijden, dienen uiterlijk door Heavy P&P aangemeld te worden
om 17.00 PM de werkdag voor het transport zelf.

‐
‐

Verhuur Materiaal:
Breedtebanden (> 4.50 meter breed)
Breedteborden (>2.55 meter breed m.u.v. kranen)
Borden Uitzonderlijk Vervoer

€ 13 per band
€ 5 per bord
€ 10 per bord

Verkoop materiaal
Materiaal
Set Breedteborden inclusief verlichting (Wit &
Rood)
Lengtemarkering

Tarief 2020
€ 75 – 4 lampen inclusief batterijen
€ 5 per lopende meter

Nederland – Snelweg:
Tarief 2020
per uur per
begeleider
€ 49

‐
‐

Aantal
begeleiders
1

LENGTE (m)

BREEDTE (m)

> 40.00  ≤50.00

>4.00 ≤4.50

HOOGTE (m)

MASSA (Ton)

***

€ 49
2
> 50.00
> 4.50
****
Minimumtarief 4u (195 Euro)
Zaterdagtarief (Vanaf zaterdagmorgen 6 AM): 150 % ‐ Zondagtarief (Tot zondag middernacht): 200%
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> 100 T

Nederland – Binnendoor:
Tarief 2020
per uur per
begeleider
€ 49
‐
‐

Aantal begeleiders

1

LENGTE (m)

> 27.50  ≤32.00

BREEDTE (m)

HOOGTE (m)

>3.50 ≤4.00

MASSA (Ton)

***

€ 49
2
> 32.00
> 4.00
****
Minimumtarief 4u (195 Euro)
Zaterdagtarief (Vanaf zaterdagmorgen 6 AM): 150 % ‐ Zondagtarief (Tot zondag middernacht): 200%

Frankrijk
Per begeleider
Dagprijs – Maximaal 10u rijden (FR
begeleider)
Nederlands talige begeleider
Motorbegeleiding

Tarief 2020
€ 525
€ 55,50 per uur
Op aanvraag
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> 100 T

ALGEMENE VOORWAARDEN HEAVY PILOTS & PERMITS
1.

TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze algemene voorwaarden gelden op alle door Heavy Pilots & Permits NV (hierna: “HPP”) gedane
aanbiedingen, toevertrouwde opdrachten, gesloten overeenkomsten, rechtshandelingen en/of feitelijke
handelingen, tenzij er voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

1.2

Deze algemene voorwaarden beheersen tevens alle andere mogelijke rechtsverhoudingen tussen HPP
en haar Medecontractanten.

1.3

Onder ‘Medecontractant’ in de zin van deze overeenkomst wordt verstaan iedereen die aan HPP een
opdracht geeft, de Opdrachtgever, of meer algemeen iedereen die een rechtsverhouding aangaat met
HPP, met dien verstande dat de Medecontractant zich door het geven van de opdracht of het aangaan
van de rechtsverhouding zich daartoe bevoegd verklaart en zich dien gevolge persoonlijk borg stelt voor
de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

1.4

Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken bij schriftelijke bijzondere
overeenkomst. Huidige algemene voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden van
Medecontractant die geacht worden te zijn verworpen door HPP.

2.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1

Een opdracht van de Medecontractant doet de overeenkomst enkel ontstaan na uitdrukkelijke
aanvaarding door HPP. Het geven van een opdracht houdt de aanvaarding in van huidige voorwaarden
en hun toepasselijkheid op de overeenkomst.

2.2

Alle offertes van HPP, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en worden slechts bindend na
uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door HPP.

2.3

HPP behoudt zich steeds het recht voor opdrachten te weigeren.

2.4

Elke wijziging in een order komt voor rekening van de Medecontractant. Eventuele of beweerdelijke
onjuistheden in HPP’s orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te
worden binnen de vijf (5) dagen na datum van deze bevestiging.

3.

PRIJZEN

3.1

De door HPP voorgestelde prijzen zijn gebaseerd op de kostprijzen die gelden op de datum van de
offerte. Wijzigingen in die kostprijzen geven HPP het recht de prijzen evenredig aan te passen. Alle HPP’s
prijzen zijn berekend op basis van een normale uitvoeringsmogelijkheid. Extra prestaties ingevolge
abnormale omstandigheden, vertragingen aan de kant van zowel de Opdrachtgever als HPP en/of
moeilijkheden, al dan niet onvoorzienbare, geven HPP het recht supplementaire kosten aan te rekenen.

3.2

Alle prijzen zijn inclusief alle kosten, lasten, taksen of rechten die door de overheid of andere instanties
gevorderd worden voor de uitvoering van de overeenkomsten, exclusief kosten die bij de afsluiting van
de overeenkomst nog niet gekend waren.

3.3

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW of andere heffingen en/of taksen van welke aard ook.
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4.

ANNULERING VAN DE OPDRACHT

4.1

Indien een opdracht wordt geannuleerd, zal de Medecontractant steeds alle reeds door HPP en haar
onderaannemers gemaakte kosten integraal vergoeden aan HPP.

5.

LEVERINGSTERMIJN

5.1

Levertermijnen worden niet door HPP gegarandeerd en hebben een louter informatief karakter, tenzij
anders voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen.

6.

OVERMACHT

6.1

Indien de uitvoering van de overeengekomen termen en voorwaarden onmogelijk wordt ingevolge
overmacht behoudt HPP zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen zonder dat de
Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

7.

BEWAKINGSOPDRACHTEN

7.1

In het kader van bewakingsopdrachten draagt de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van het transport conform de actuele wetgeving. De Opdrachtgever staat in voor de
bediening van de trailer/oplegger door middel van een afstandsbediening (besturingssysteem) en
voorziet hiervoor een copiloot naast de eigenlijke chauffeur.

7.2

Indien de Opdrachtgever HPP hierom verzoekt, kan HPP een extra begeleider voorzien die de besturing
van de oplegger/trailer door middel van een afstandsbediening zal uitvoeren. Opdrachtgever aanvaardt
echter dat dergelijke besturing door een begeleider van HPP geschiedt onder het toezicht, controle en
de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

7.3

HPP aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid (behoudens in geval van grove nalatigheid en opzet)
voor deze besturing d.m.v. afstandsbediening. Opdrachtgever gaat akkoord om HPP op eerste verzoek
te vrijwaren voor eventuele claims en andere aanspraken van derde partijen die hieruit voortvloeien.

8.

VERZEKERINGEN

8.1

Tenzij uitdrukkelijk met de Medecontractant anders overeengekomen, heeft HPP geen enkele
verplichting om zorg te dragen voor de verzekering van de goederen. Opdrachtgever zal alle te
begeleiden goederen (en de daarmee samenhangende diensten) verzekeren tegen alle mogelijke risico’s
van vervoer en/of behandeling en meer bepaald, doch niet beperkend: diefstal, beschadiging bij
vervoer, verlies en niet aflevering, brand, alsmede tegen alle gevolgschade daaruit voortvloeiend.

8.2

De Medecontractant dient zelf voor een goederenverzekering te zorgen en verbindt zich er toe om een
verzekeringsovereenkomst te sluiten zonder vrijstelling en met afstand van verhaal door de verzekeraar
ten voordele van HPP voor alle hierboven vermelde schade.
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9.

KLACHTEN EN VERJARING

9.1

Elke eventuele vordering lastens HPP vervalt bij gebreke aan schriftelijke en gemotiveerde
ingebrekestelling of protest uiterlijk op het ogenblik van het beëindigen van de werkzaamheden van
HPP.

9.2

De aanvaarding van goederen door de Medecontractant zonder tijdige schriftelijke ingebrekestelling of
protest geldt als bewijs dat de goederen werden afgeleverd in dezelfde staat als op het ogenblik van hun
inontvangstname.

9.3

Onverminderd de voorgaande bepalingen verjaart elke vordering lastens HPP één jaar na de vaststelling
van de schade en/of tekorten, of bij betwisting hieromtrent één jaar na datum der factuur, tenzij de wet
een kortere termijn voorziet.

10.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1

HPP draagt geen andere aansprakelijkheid ten overstaan van de Medecontractant dan deze die zij
ingevolge de toepasselijke dwingendrechtelijke rechtsregels zou kunnen dragen.

10.2

In geval van schade aan en/of verlies van goederen veroorzaakt tijdens verrichtingen die niet beheerst
worden door dwingendrechtelijke rechtsregels (inclusief bewaarneming) is HPP slechts aansprakelijk in
geval zij een concreet bewezen fout beging.

10.3

De aansprakelijkheid van HPP is in al die gevallen steeds beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de orderbevestiging.

10.4

HPP is ontheven van elke aansprakelijkheid voor schade of verlies in de volgende gevallen:

Alle immateriële‐, onrechtstreekse‐ en/of gevolgschade zoals doch niet beperkt tot: wachttijden,
bedrijfsschade, boeten en/of soortgelijke heffingen;
‐ Vertraging in de uitvoering;
‐ Alle schade en verlies ontstaan vóór of na de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door HPP;
‐ Overmacht, waaronder wordt verstaan alle voorvallen die onvoorzienbaar zijn bij de totstandkoming
van de overeenkomst en waarop HPP geen vat heeft of behoorde te hebben, inclusief maar niet
beperkt tot ongevallen, oorlog, vijandigheden, misdaden, onrust, rebellie, muiterij, rellen, sabotage,
epidemieën, quarantainemaatregelen, sociale onrust, tekort aan grondstoffen, natuurrampen,
overheidsmaatregelen, staking of lock‐out die de activiteit van HPP of van een uitvoeringsagent van
HPP ernstig belemmert waardoor HPP in de onmogelijkheid verkeert haar verbintenissen uit de
overeenkomst na te komen;
‐ Diefstal;
‐ Wateroverlast, instorting, ontploffing en brand, wie of wat er in alle voornoemde gevallen de oorzaak
van moge zijn;
‐ Fout van derden en/of de Medecontractant;
‐ Het niet, niet tijdig of onjuist mededelen van gegevens of instructies door de Medecontractant en/of
door derden;
‐ Elke schade als gevolg van een onvoorzienbaar defect van de bedrijfsmiddelen van HPP;
10.5 HPP is slechts aansprakelijk voor schade ingevolge laattijdige aflevering indien zij schriftelijk een vervoer‐
of leveringstermijn heeft gewaarborgd. Deze aansprakelijkheid voor laattijdige aflevering zal in ieder geval
beperkt blijven tot de overeengekomen prijs.
‐
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11.

BETALINGEN

11.1

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de termijn vermeld op de factuur tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen en zonder enige korting of kost ten laste van HPP.

11.2

De facturen van HPP worden geacht aanvaard te zijn door de Medecontractant behoudens schriftelijk
protest binnen de acht (8) dagen na de datum der factuur.

11.3

Indien een gedeelte van de factuur wordt geprotesteerd, dient het protest duidelijk en gemotiveerd aan
te geven welk deel van de factuur wordt geprotesteerd alsook welk bedrag exact geprotesteerd wordt.
Hoewel de factuur ongeacht het protest integraal verschuldigd en opeisbaar blijft, verbindt de
Medecontractant zich ertoe om bij een gedeeltelijk protest minstens het niet – geprotesteerde bedrag
of het bedrag dat overeenstemt met het niet – geprotesteerde deel, onmiddellijk te betalen in
overeenstemming met de algemene voorwaarden, zonder dat deze bepaling op enigerlei wijze afbreuk
kan doen aan de verschuldigdheid en de opeisbaarheid van de andere delen en bedragen en aan de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden hierop.

11.4

In geval van niet betaling binnen de vermelde vervaltermijn is er – van rechtswege en zonder
voorafgaandelijke ingebrekestelling – een conventionele verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de
intrestvoet van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties d.d. 2
augustus 2002 en tevens een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding hoofdens
administratiekosten van 10% van het factuurbedrag – met een minimum van €125, alsook alle door HPP
gemaakte gerechtskosten en kosten van juridische bijstand (erelonen en kosten van advocaat).

11.5

Bij niet betaling van één factuur op de vervaldatum, zullen alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk
opeisbaar worden.
Onder geen beding mag de Medecontractant overgaan tot schuldvergelijking tussen haar eventuele
vorderingen lastens HPP en de facturen van HPP.

12.

RETENTIERECHT / PANDRECHT

12.1

Zonder afbreuk te doen aan de rechten toegekend aan HPP door de wet van 5 mei 1872 houdende
herziening der beschikkingen betreffende het Pand en de Commissie, verleent de Opdrachtgever HPP
(1) een conventioneel retentierecht op alle goederen die zij naar aanleiding van (transport)opdrachten
aan HPP ter transport zou aanbieden en (2) alle rechten voorzien in de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging
van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing
van diverse bepalingen ter zake (“Pandwet”).

12.2

HPP kan haar retentierecht en pandrecht uitoefenen op deze goederen tot zekerheid van alle
vorderingen die HPP heeft en zal hebben tegen de Opdrachtgever zelfs al hebben deze vorderingen een
andere oorzaak dan de gegeven opdracht.
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13.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1

HPP en de Medecontractant verbinden zich er elk toe om de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)
2016/679 en om ervoor te zorgen dat ook hun personeel, consultants en onderaannemers deze
wetgeving respecteren.

13.2

HPP verwerkt als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ de identificatie‐ en contactgegevens van de
Medecontractant en/of haar medewerkers en de vervoerder aangesteld door de Medecontractant, voor
het voeren van klantenadministratie en beheer van eventuele betwistingen.

13.3

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de manier waarop betrokkenen hun
rechten kunnen uitoefenen, raadpleeg de Privacyverklaring op de website
https://gosselingroup.eu/en/privacy.
De Medecontractant garandeert over voldoende rechtsgrond te beschikken om de persoonsgegevens
door te geven aan HPP en de betrokkenen, inclusief de vervoerder en zijn medewerkers, deze informatie
omtrent de verwerking te bezorgen inclusief verwijzing naar de Privacyverklaring.

13.4

HPP heeft passende maatregelen genomen teneinde privacy en beveiliging van de persoonsgegevens te
garanderen. HPP geeft enkel aan een beperkt aantal werknemers (“need to know” principe) toegang tot
de persoonsgegevens.

14.

VERTROUWELIJKHEID

14.1

Elke contractspartij die vertrouwelijke informatie van een andere contractspartij zou vernemen, zal deze
informatie niet aan derden doorgeven behoudens schriftelijke toelating van de andere contractspartij.
Dit ongeacht of deze informatie gebruikt wordt in het kader van de overeenkomst of daarbuiten.

15.

NIETIGHEID

15.1

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft nooit de nietigheid van
de overige bepalingen tot gevolg, die onverkort van toepassing blijven.

16.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1

Op alle overeenkomsten, rechtshandelingen en feitelijke handelingen is het Belgisch recht van
toepassing.

16.2

In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling
Antwerpen exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke betwistingen tussen HPP en de
Opdrachtgever.
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