
Algemene transportvoorwaarden – De Machinekamer  

 

1.1 Te leveren diensten  

De Machinekamer is verantwoordelijk voor het correct en onbeschadigd afleveren van de goederen. 

Bezorging gebeurd door 1 of 2 personen en is vanaf €100,- gratis met uitzondering van outlet 

artikelen, vintage producten en is exclusief montage. Meerkosten voor montage vanaf €59,-   

Het is niet de taak van de chauffeur om goederen te demonteren of uit de verpakking te halen om de 

bezorging mogelijk te maken.  

Verpakkingsmateriaal wordt niet door de chauffeurs mee terug genomen.  

 

1.2 Verantwoordelijkheden van de klant  

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de gemaakte afspraken na te komen en alle vragen 

die door de Machinekamer zijn gesteld correct te beantwoorden. De klant is tevens verantwoordelijk 

om te controleren of de juiste goederen worden afgeleverd en deze te controleren op schade. 

Bovengenoemde zaken dienen binnen 2 werkdagen gemeld te worden aan de Machinekamer.  

 

1.3 Bezorgmomenten  

De Machinekamer levert op zaterdagen afwisselend in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Haarlem en 

Rotterdam. Buiten deze regio’s wordt de bezorging verzorgd door externe transportbedrijven. Tenzij 

dit anders is afgesproken met de klant 

 

1.4 Toegankelijkheid afleveradres  

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om correct in te schatten of een product op een normale 

wijze kan worden bezorgd. Levering met verhuislift is mogelijk, tegen meerkosten. 

De Machinekamer levert de goederen tot in huis, als de producten op normale wijze naar binnen 

gebracht kunnen worden.  De chauffeurs mogen ter plekke bepalen of zij de goederen op normale 

wijze naar binnen kan brengen. Indien dit niet het geval is mogen zij weigeren de goederen naar 

binnen te brengen.  

 

1.5 Aansprakelijkheid  

De Machinekamer/De transporteur is niet aansprakelijk voor schade aan de goederen of omgeving 

die het gevolg is van handelen in strijd met het bepaalde in artikel 1.4. Tenzij de schade is 

veroorzaakt door opzet of grove schuld van de transporteur. 


