
 
 

Tarieven en voorwaarden Transport  
Bakwagen met meeneemheftruck  
Lossen   
Orderwaarde ≥ € 450,00 excl. BTW Geen tarief 

Orderwaarde < € 450,00 excl. BTW € 35,00 

Stadswagen  
Lossen   
Orderwaarde ≥ € 450,00 excl. BTW Geen tarief 

Orderwaarde < € 450,00 excl. BTW € 35,00 

Bakwagen met Kraan  
Hijsen op Hoogte (maximaal tot en met 7.50 meter)     

Bakwagen Kraan  uur  € 75,00  

Minimumtarief   € 37,50  

Bakwagen Kraan Gipskantelhaak 1.500kg uur € 95,00  

Minimumtarief   € 47,50  

Lossen   
Orderwaarde ≥ € 450,00 excl. BTW Geen tarief 

Orderwaarde < € 450,00 excl. BTW € 35,00 

 
LET OP!: In bijlage A vindt u de (1) voorwaarden, (2) uw verantwoordelijkheden als klant als u gebruikt 
maakt van de kraanwagen en (3) definities van hijsen en lossen.  
 
 
Wijziging van tarieven en voorwaarden onder voorbehoud.  



 

 
Bijlage A: Bakwagen met kraan 
 

Definities  
Hijsen: 
Het verticaal en horizontaal verplaatsen van vrijhangende lasten op aanwijzing van de klant zodanig dat 
de goederen door de klant uit de kraan, hijsbanden of pallethaak of gipskantelhaak genomen kunnen 
worden. 
 
Lossen: 
Het direct naast het voertuig lossen van de eigen lading op de grond. 
 
In bijlage B staan een aantal voorbeelden ter verduidelijking. 

De klant heeft de volgende verantwoordelijkheden: 
- Aanvragen van parkeerontheffing bij de desbetreffende gemeente. 
- Het regelen van het verkeer tijdens de levering dmv tijdelijke verkeersmaatregelen. 
- Het regelen van een geschikte en veilige opstelplaats van de kraanwagen. 
- De kosten van Parkeren of Ontheffing voor rekening van de klant. 

De klant moet het volgende aangeven: 
- De klant geeft de hijsopdracht minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de levering. 
- De klant geeft de volgende informatie over de leverplaats: 

o De gegevens van de hijslocatie 
o Hoogte  
o Afstand van kraanwagen tot te leveren plek 

       
 
Let op: Uitsluitend door Noordman Hout geleverde goederen worden gehesen. 
 
 
Wijziging van tarieven en voorwaarden onder voorbehoud. 
 

 
  



 
 

Bijlage B 
 
Voorbeelden ter verduidelijking 

 

Ter verduidelijking van het verschil tussen hijsen en lossen staat hier een aantal voorbeelden. Deze voorbeelden 

en de antwoorden zijn een interpretatie van de wet op basis van de verzamelde kennis. 

Plaatsen van eigen lading, waarbij de lading over een obstakel (zoals een tuinhek, auto, muur, huis, etc.) moet 

worden getild. 

Er is duidelijk geen sprake van direct naast het voertuig laden of lossen. In deze context moet het over het obstakel 

heen tillen worden gezien als hijsen en niet als lossen. Het betreft hier zonder meer hijsen met een autolaadkraan. 
 

Plaatsen van eigen lading, waarbij direct over al eerder geloste lading moet worden getild. Er is 

duidelijk sprake van direct naast het voertuig laden of lossen. Dit is lossen. 
 

Het plaatsen van lading vanaf de vrachtwagen op een verdiepingsvloer. 

Er is duidelijk geen sprake van “direct naast het voertuig laden of lossen”. Als gevolg hiervan is er sprake van hijsen 

met een autolaadkraan. 
 

Autolaadkraan gemonteerd op een trekker legt houten balken vanaf de aangekoppelde trailer naast de trailer. 

Er is sprake van het plaatsen van de eigen lading direct naast het samenstel van voertuigen. Dit is lossen. 

Autolaadkraan gemonteerd op een trekker legt houten balken vanaf een afgekoppelde trailer (of een trailer van 

een ander voertuig) naast de trailer. 

Er is geen sprake van het plaatsen van de eigen lading van het samenstel van voertuigen. Dit is hijsen met een 

autolaadkraan. 

 

Autolaadkraan plaatst houten balken naast de auto direct vanaf de wagen rechtop in de grond. De 

houten balken worden in verticale positie gebracht en in de aanwezige gaten gehesen. 

Dit is hijsen met een autolaadkraan. 
 

Met een autolaadkraan materieel, zoals een afsluiter, veiligheid, pomp, elektromotor, trappen, bordessen etc., uit 

een gebouw halen (of terugplaatsen) en op het voertuig leggen voor transport. 

De autolaadkraan wordt niet gebruikt voor het laden en lossen. Dit is hijsen met een autolaadkraan. 
 

 

 

 
 


