VERHUURVOORWAARDEN
Artikel 1.

Algemene bepalingen en toepasselijkheid

1.1.

In deze algemene verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze, indien en voor zover daarvan
niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:
•
Verhuurvoorwaarden: de onderhavige algemene verhuurvoorwaarden van Verhuurder.
•
Huurder: elke natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met Verhuurder.
•
Overeenkomst(en): de tussen Verhuurder en Huurder aangegane huurovereenkomst(en) met betrekking tot roerende zaken, waarop de Verhuurvoorwaarden, alsmede
eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
•
Gehuurde: de door Verhuurder aan Huurder verhuurde roerende zaak.
•
Orderbevestiging: de schriftelijke bevestiging door Verhuurder aan Huurder gericht van de door Huurder gewenste verhuur.
•
Huurprijs: het totaalbedrag dat op basis van de Huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder verschuldigd is.
•
Gebrek(en): een aan Verhuurder toe te rekenen mankement of defect aan het Gehuurde, waardoor het Gehuurde niet functioneert zoals Huurder bij het aangaan van de
Overeenkomst mocht verwachten.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van Verhuurder.
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Totstandkoming van de overeenkomst
De Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de verhuur door Verhuurder, of door ondertekening van een schriftelijke huurovereenkomst door Verhuurder en
Huurder.
Reservering kan zowel per mail als telefonisch geschieden. Bij een telefonische reservering zal Verhuurder een schriftelijke bevestiging per e mail of per post verzenden.
In afwijking van het bepaalde in lid 1, komt de Overeenkomst ook tot stand indien Verhuurder uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst, bijvoorbeeld door levering.
Annulering van de verhuur kan kosteloos plaatsvinden tot 24 uur voorafgaand aan de huurperiode. Bij latere annulering is Huurder verplicht om dit zo snel mogelijk te melden en is Huurder
de huurprijs voor de eerste 8 uur van de huurperiode aan Verhuurder verschuldigd. Tenzij anders werd overeengekomen.
Annulering van de huurovereenkomst door Verhuurder is mogelijk, indien bijvoorbeeld blijkt dat de overeengekomen goederen wegens overmacht niet verhuurd kunnen worden. In dat geval
geldt het bepaalde in artikel 9 van de Verhuurvoorwaarden.
Huurder toont op verzoek aan Verhuurder een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) en een uittreksel van de Kamer van Koophandel dat maximaal dan één jaar oud is.
Duur van de huurovereenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.
De huurtermijn vangt aan op het moment waarop het Gehuurde door Verhuurder aan Huurder wordt overhandigd. Indien is bedongen dat Verhuurder het Gehuurde bij Huurder aflevert,
vangt de huurtermijn aan op het moment waarop Verhuurder het Gehuurde op de overeengekomen locatie ter beschikking heeft gesteld.
De huurtermijn eindigt op het tijdstip waarop het Gehuurde door Huurder aan Verhuurder is overhandigd, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Indien Verhuurder toestemming heeft
gegeven het Gehuurde terug te brengen op een tijdstip waarop Verhuurder niet in staat is het Gehuurde feitelijk te ontvangen en te inspecteren, dan loopt de huurtijd door tot het tijdstip van
de feitelijke ontvangst en inspectie van het Gehuurde door Verhuurder.
Indien is bedongen dat Verhuurder het Gehuurde ophaalt eindigt de huurtermijn op het moment dat Verhuurder het Gehuurde bij Huurder ophaalt.
Het Gehuurde wordt op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode voor 17.00 uur door Huurder teruggebracht. Huurder verplicht zich het Gehuurde uiterlijk op de dag en het
tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan Verhuurder terug te bezorgen, tenzij partijen voordien verlenging van de huurtermijn overeen zijn gekomen.
Indien het Gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke
terugname van het Gehuurde, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het Gehuurde weer in het bezit is van Verhuurder.
Huurprijs, betaling en waarborgsom
De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op de (aan de ommezijde vermelde) huurovereenkomst
Goederen worden door Verhuurder verhuurd tegen het tarief zoals vermeld op haar prijslijst(en). Deze prijzen zijn exclusief BTW. De tarieven zijn gebaseerd op een gebruik van maximaal 8
uur per dag. Eventueel gebruik van meer dan 8 uur per dag zal door Verhuurder naar rato in rekening worden gebracht. Deze prijzen worden berekend per dag. Jaarlijks kunnen de
geldende prijzen door Verhuurder worden aangepast. Eventuele weekend- feest- en andere (vrije) dagen worden hierbij als gewone dagen meegeteld. Van het voorgaande kan worden
afgeweken mits schriftelijk overeengekomen.
De schulden van Huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling contant te geschieden of onmiddellijk na inlevering van het Gehuurde
of na verval van de huurtermijn. Indien huur op rekening werd overeengekomen, zal Huurder binnen veertien dagen na factuurdatum het verschuldigde voldoen. Huurder dient de huur
zonder opschorting, aftrek of verrekening te voldoen.
Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd. Indien desondanks de vordering van Verhuurder niet contant wordt betaald of
op overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is Verhuurder vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening
te brengen. Hierbij wordt iedere aangevangen maand als volledige maand aangemerkt. Na afloop van de huurperiode is Verhuurder gerechtigd alle vorderingen op Huurder, waaronder
eventuele (achterstallige) huurtermijnen en schade ontstaan door foutief gebruik te verrekenen met de waarborgsom.
Indien Huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Verhuurder gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--.
Staat en gebruik van het Gehuurde
Huurder heeft het recht om het Gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q. onderzoeken.
Indien een opnamestaat bij aanvang van de Overeenkomst ontbreekt, wordt het Gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en
onbeschadigde staat te zijn geleverd.
Huurder zal als een goed Huurder voor het Gehuurde zorg dragen, het Gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Hieronder valt mede het
gebruik van de juiste brandstof, dagelijks onderhoud, controle van het oliepeil etc.
Het is Huurder verboden het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.
Gedurende de tijd, dat Huurder over het Gehuurde beschikt, zijn kosten aan het gebruik van het Gehuurde verbonden zoals brandstof, stalling, etc. voor rekening van Huurder.
Huurder staat ervoor in dat alle personen die het Gehuurde bedienen bekwaam zijn met betrekking tot deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte
diploma’s, certificaten, rijbewijzen en dergelijke.
Indien voor het gebruik van het Gehuurde een vergunning nodig is, draagt Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt
overeengekomen door partijen.
Huurder is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor het gebruik van verhuurde af te sluiten of deze te hebben.
Het is Huurder verboden het Gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Verhuurder.
Huurder verplicht zich ertoe om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde gedurende de Overeenkomst te zullen betalen op eerste verzoek van
Verhuurder.
Indien Verhuurder de beschikking over het Gehuurde wenst te verkrijgen voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn
volledige medewerking.
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Einde van de huurovereenkomst
Huurder dient het Gehuurde na ommekomst van de huurtermijn met inachtneming van de openingstijden van Verhuurder te retourneren.
In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in lid 1, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het Gehuurde door Verhuurder,
ongeacht het verdere recht van Verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het Gehuurde.
Huurder is gehouden het Gehuurde in goede staat, schoon en zonder gebreken bij Verhuurder terug te bezorgen. Na het einde van de huurperiode, na ontvangst van het Gehuurde door
Verhuurder, zal het Gehuurde door Verhuurder worden geïnspecteerd. Huurder heeft het recht bij deze inspectie aanwezig te zijn.
Schade en aansprakelijkheid
Bij het defect raken van het Gehuurde dient Huurder Verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na het constateren van het gebrek of de vermissing op de
hoogte te brengen. Het gebruik van het Gehuurde dient bij een eventueel gebrek/defect direct gestaakt te worden teneinde mogelijke verdere schade te voorkomen.
Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat de schade hem en de personen waarvoor Huurder verantwoordelijk is, niet is toe
te rekenen.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of verduistering van het goed. In een dergelijk geval is Huurder in elk geval
aansprakelijk voor de dagwaarde van het Gehuurde.
De bedrijfsschade voor Verhuurder wegens het niet kunnen gebruiken van het Gehuurde, wordt bij voorbaat vastgesteld op 90% van de huurprijs voor het aantal dagen dat het Gehuurde
niet gebruikt kan worden.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek en Huurder kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering en verrekening,
behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
De aansprakelijkheid van Verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade, aan zaken en personen van Huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek
aan het Gehuurde of door opzet of grove schuld van Verhuurder. Tevens is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan
huur/koop van een vervangende zaak, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Verhuurder kan nimmer het totale huurbedrag of in geval van lange termijn verhuur het bedrag ter hoogte van één termijnfactuur te boven gaan, tenzij en voorzover
op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
Huurder zal Verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in verband met de Gehuurde zaak.
Elke aansprakelijkheid van Verhuurder vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
Beëindiging van de huurovereenkomst
Verhuurder kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van
nakoming, schadevergoeding en opschorting, indien één of meer van de volgende omstandigheden zich voordoet:
• Huurder één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt;
• Huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of huurder failliet wordt verklaard;
• Huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
• Huurder zich in het buitenland vestigt;
• op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Verhuurder en Huurder gerechtigd om de Verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden,
ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de Overeenkomst niet nakomt.
Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.
In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is Verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het Gehuurde bij Huurder op te (doen) halen en zijn
alle vorderingen van Verhuurder op Huurder direct en in hun geheel opeisbaar. Huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan Verhuurder de in dat verband door Verhuurder gewenste
medewerking te verlenen.
Voorts is Verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door Huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het
Gehuurde c.q. het niet continueren van de Overeenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding e.d. die door Verhuurder bij uitoefening van de zoeven omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van Huurder.
Overmacht
Indien Verhuurder, wegens overmacht, enige verplichting jegens Huurder niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand, met een
maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden.
Verhuurder is niet tot enige schadevergoeding jegens Huurder gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Verhuurder die van zodanige aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Verhuurder gevergd kan worden. Hieronder wordt mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen,
verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Verhuurder, problemen bij toeleveranciers
en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.
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Boete
Indien Huurder één van zijn verplichtingen jegens Verhuurder niet nakomt dan verbeurt Huurder een boete ter hoogte van 50% van de daghuur van het Gehuurde, met een minimum van €
300,00, per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, hetgeen het recht van Verhuurder op schadevergoeding en op haar overige rechten onverlet laat.
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Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met verhuurder gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den
Bosch.

