
1 16-00943190  

Algemene voorwaarden van A. Kwint Holding B.V., A. Kwint B.V., Kwint 

Rotterdam B.V., Kwint Offshore B.V. en alle toekomstige aan A. Kwint Holding 

gelieerde vennootschappen, tezamen en ieder voor zich hierna te noemen: 

KWINT. 

 
Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Kwint opdrachtnemer of de 

verkopende partij is, zijn de Metaalunievoorwaarden d.d. 1 januari 2014 van 

toepassing. Onderstaande aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op 

hetgeen is bepaald in de Metaalunievoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de 
Aanvullende Voorwaarden en de Metaalunievoorwaarden prevaleren de Aanvullende 
Voorwaarden. 
Zowel de Metaalunievoorwaarden als de Aanvullende Voorwaarden KWINT kunnen 

gedownload worden middels bijgaande link: www.kwintgroep.nl. Voorts zullen de 

Metaalunievoorwaarden en deze Aanvullende Voorwaarden op eerste verzoek aan de 

opdrachtgever worden toegestuurd. 

 
Aanvullende Voorwaarden KWINT Keuringswerkzaamheden 

1.  Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 

overeenkomsten van KWINT indien en voor zover die zien op het door of namens 

KWINT uitvoeren van inspecties en beproevingen, het verrichten van keuringen 

en het verstrekken van keuringsrapporten en certificaten, verder gezamenlijk: 

Keuringswerkzaamheden. 

2.  KWINT verricht Keuringswerkzaamheden steeds conform het toepasselijke AMTeK- 

keuringssysteem (Aboma Management Technische Keuringen) waarvoor zij gecertificeerd 

is. KWINT is gecertificeerd voor de modules: Bovenloopkraan AMTeK, Hijsgereedschap 

AMTeK en Hijsgereedschap AMTeK TCVT, DNV, LOLER / LEEA. De certificaten kunt u 

downloaden middels bijgaande link: www.kwintgroep.nl 
 

 
 

Gegevens Opdrachtgever 

3.  Opdrachtgever zal alle gegevens, tekeningen en andere bescheiden waarvan KWINT meent 

dat deze noodzakelijk zijn voor het naar behoren uitvoeren van de 

Keuringswerkzaamheden tijdig en in een voor KWINT bruikbare vorm en wijze ter 

beschikking stellen. 

4.  Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte bescheiden, 

waaronder veiligheidsvoorschriften, logboeken e.d. 

 
Uitvoering Keuringswerkzaamheden 

5.  KWINT bepaalt welke Keuringswerkzaamheden (bijvoorbeeld visuele inspectie en/of 

fysieke beproeving) ten aanzien van een object of werkwijze uitgevoerd dienen te worden. 

KWINT bepaalt voorts op welke wijze en met welke middelen de Keuringswerkzaamheden 

worden uitgevoerd. 

6.  KWINT voert de Keuringswerkzaamheden uit als goed opdrachtnemer en naar beste 

kunnen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en de toepasselijke 

certificeringsvoorschriften. 

7.  KWINT staat desondanks niet in voor de bruikbaarheid en veiligheid van enig object dat 

onderwerp is of was van Keuringswerkzaamheden door KWINT. 

8.  KWINT heeft het recht (een deel van de haar opgedragen) Keuringswerkzaamheden te 

laten verrichten door derden, mits deze derden eveneens AMTeK (of gelijkwaardig) 

gecertificeerd zijn.

http://www.kwintgroep.nl/
http://www.kwintgroep.nl/
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Rapportage en certificering 

9.  Indien de verrichte Keuringswerkzaamheden uitwijzen dat het te keuren object of 

handelswijze aan de door TCVT opgestelde certificatieschema eisen voldoet zal KWINT een 

keuringsrapport alsmede een certificaat afgeven, voorzien van een certificaatnummer, 

datum en geldigheidsduur. 

10. KWINT houdt zich het recht voor een certificaat tussentijds in te trekken indien zij daar 

goede redenen voor heeft, die zij ook onverwijld ter kennis van Opdrachtgever zal 

brengen. 

11. Iedere certificering verliest terstond zijn gelding indien en zodra wijzigingen, van welke 

aard dan ook, worden aangebracht aan het gekeurde object of werkwijze. 

12. Indien de verrichte Keuringswerkzaamheden uitwijzen dat het te keuren object of 

werkwijze niet aan de daaraan conform de AMTeK-modules te stellen eisen voldoet zal 

KWINT alleen een keuringsrapport afgeven, indien gewenst door Opdrachtnemer voorzien 

van een reparatie-advies. 

13. De levering van de Keuringswerkzaamheden wordt geacht te zijn voltooid op het moment 

dat KWINT Opdrachtgever mededeelt dat het keuringsrapport voor verstrekking aan 

Opdrachtgever gereed ligt. 

14. KWINT heeft het recht de afgifte van het keuringsrapport en/of het certificaat op te 

schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens KWINT heeft voldaan. 

 
Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 

15. KWINT kan, op grond van een separaat overeen te komen opdracht, reparatie- en/of 

onderhoudswerkzaamheden verrichten. KWINT zal zich ervoor inspannen om te 

bewerkstelligen het object na deze werkzaamheden wel van een certificaat kan worden 

voorzien. KWINT kan evenwel niet garanderen dat deze doelstelling behaald wordt. 

16. Opdrachten tot het verrichten van reparaties worden steeds geacht mede in te houden 

opdracht tot het vernieuwen of herstellen van die onderdelen, die eerst na demontage 

zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen, alsook het repareren van 

al die gebreken, die tijdens de reparatiewerkzaamheden aan het licht komen. KWINT is 

niet verplicht de door nieuwe vervangen onderdelen aan de opdrachtgever ter beschikking 

te stellen of voor deze te bewaren. Voor verrichte reparaties en daarbij geleverde 

materialen zullen die bedragen in rekening worden gebracht, die naar eisen van verbruik, 

redelijkheid en billijkheid in rekening gebracht worden. De werkstaten van KWINT leveren 

– behoudens tegenbewijs- het volledige bewijs tegen de opdrachtgever van het aantal en 

de noodzakelijke aanwending van de bestelde werkuren en geleverde materialen. Op de 

reparatie-opdrachten is hetgeen in voorgaande leden van dit artikel is bepaald van 

overeenkomstige toepassing. 

 
Prijs 

17. Indien de hoogte van de vergoeding niet is overeengekomen is Opdrachtgever aan KWINT 

een vergoeding verschuldigd conform de dan bij KWINT gebruikelijk tarieven. 

18. De aan KWINT verschuldigde vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst van de 

Keuringswerkzaamheden. 
 

 
Plaats van uitvoering 

19. De Keuringswerkzaamheden worden, indien mogelijk, uitgevoerd in een van de 

werkplaatsen van KWINT. 

20. Op verzoek van Opdrachtgever is het voor bepaalde Keuringswerkzaamheden ook mogelijk 

om deze op locatie van Opdrachtgever te verrichten. Naast de overeengekomen 

vergoeding en materiaalkosten e.d. en kosten van bijwerkzaamheden met inbegrip van de 

daarvoor benodigde materialen zijn dan tevens voor rekening van Opdrachtgever 

werklonen, reis- en verblijfkosten, voedingskosten van het personeel van KWINT of door 

KWINT te werk gesteld, kosten van gebruik van apparatuur, kosten, die ontstaan, doordat



3 16-00943190  

aan voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, alsmede de extra kosten, die ontstaan door 

onwerkbaar weer. 

 
Garantie op Keuringswerkzaamheden/Aansprakelijkheid 

21. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van 

drie maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen 

prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden 

van dit artikel eveneens van toepassing. De garantieperiode gaat in op het tijdstip van 

levering als bedoeld in artikel 13. Het bepaalde in artikel 14 en 15 van de 

Metaalunievoorwaarden is voor het overige onverkort van toepassing op de 

Keuringswerkzaamheden. 

22. De aansprakelijkheid van KWINT verband houdend met de Keuringswerkzaamheden, 

ongeacht de rechtsgrond van deze aansprakelijkheid, is beperkt tot nakomen van de 

hierboven omschreven garantie, zulks onverminderd het ter zake van aansprakelijkheid 

bepaalde in de Metaalunievoorwaarden. 

23. De Opdrachtgever vrijwaart KWINT voor alle aanspraken van derden ter zake van schade 

als gevolg van een gebrek in een object of werkwijze ten aanzien waarvan KWINT 

Keurings- en/of reparatiewerkzaamheden heeft verricht. 


