Algemene leveringsvoorwaarden
Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle huur en
verkoopovereenkomsten van Do- Trans B.V. hierna te noemen verhuurder tot het verhuren van goederen
en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.
1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Do- Trans B.V. hierna te duiden als
‘verhuurder’, slechts bindend, indien deze door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en
bevestigd.
1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als ‘huurder’, zijn niet van toepassing,
tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van verhuurder en op alle door
verhuurder aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd.
2.2 Indien de huurder in zijn aanbod of andere correspondentie met betrekking tot de overeenkomst zou
verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het voorgaande niet af.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en/of enige bepaling uit de algemene
verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. Indien een dergelijke
afwijking of aanvulling door verhuurder wordt gedoogd, zal dat geen precedentwerking hebben en kan de
huurder daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige overeenkomsten.
2.4 De huurder met wie eenmaal met toepassing van deze algemene verhuurvoorwaarden is
gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de verhuurvoorwaarden op latere overeenkomsten
tussen haar en verhuurder.
2.5 Indien er een kooptransactie plaatsvindt in plaats van een huurtransactie, zijn deze
verhuurvoorwaarden gelijk aan algemene koopvoorwaarden. U dient dan huurder als koper te verstaan,
verhuurder als verkoper, huurovereenkomst als koopovereenkomst, huurprijs als koopprijs en huurobject
als koopobject.
Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging van de opdracht
door de verhuurder, of door ondertekening van de (aan de ommezijde afgedrukte) huurovereenkomst door
de huurder en verhuurder dan wel indien verhuurder uitvoering heeft gegeven, bijvoorbeeld door levering,
aan een opdracht tot verhuur.
3.2 De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs en een maximale huurperiode zoals
vermeld op de huurovereenkomst.

Artikel 4: Betaling
4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de
betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat nog een ingebrekestelling is vereist.
De facturen zijn direct en in een som opeisbaar indien ten aanzien van de huurder het faillissement,
surseance van betaling of de toepassing van de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken, evenals in
geval van stillegging, liquidatie, overname of fusie van de onderneming van de huurder.
4.2 Het is een BTW-plichtige huurder niet toegestaan haar schuld aan verhuurder te verrekenen met
enige, al dan niet betwiste, tegenvordering.
4.3 Vanaf het moment dat de huurder in verzuim is, zie lid 4.1 van dit artikel, is de huurder over het
openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd, welke rente gelijk is aan de wettelijke rente
vermeerderd met 9,5%. Deze rentevergoeding strekt zich eveneens uit over de na één jaar vervallen
rentevergoedingen als gevolg van de voorgaande zin.
4.4 Alle door verhuurder gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening van zijn vordering(en), zowel
gerechtelijke kosten als buitengerechtelijk kosten (incassokosten), dienen door de huurder te worden
vergoed aan verhuurder.
4.5 De buitengerechtelijke kosten worden volgens onderstaande tabel vastgesteld:
- vorderingen tot € 4.537,00: 20% over het openstaande bedrag met een minimum van € 272.26;
- over het meerdere tot € 9.075,00: 15%;
- over het meerdere tot € 22.688,00: 10%;
- over het meerdere 5%.
Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat verhuurder haar vordering ter incasso
uit handen geeft.
4.6 Indien de invordering van een factuur van verhuurder leidt tot een gerechtelijke procedure en/of tot het
doen leggen van conservatoir beslag, dan dient de huurder de kosten van juridische bijstand aan
verhuurder te vergoeden. De vergoeding voor de kosten van juridische bijstand wordt volgens
onderstaande tabel vastgesteld, niettegenstaande de door de rechter vast te stellen
proceskostenveroordeling:
- procedures in kort geding: € 1.588,00
- kantongerechtprocedures: € 1.134,50
- rechtbankprocedures: € 2.269,00
- procedures in hoger beroep: € 2.269,00
- verzoeken tot het doen leggen van conservatoir beslag: € 454,00
In bodemprocedures zonder repliek en dupliek (voorafgaand bepaald) worden de hierboven genoemde
bedragen verminderd met € 341,00.
4.7 De in lid 4.6 genoemde kosten van juridische bijstand zijn verschuldigd vanaf het moment dat
verhuurder besluit tot het treffen van rechtsmaatregelen, daaronder begrepen de indiening van een
verzoekschrift ter verkrijging van verlof tot het doen leggen van conservatoir beslag. Deze kosten kunnen
reeds in het inleidende processtuk worden gevorderd. In geval van conservatoire beslaglegging kan ook
voor deze kosten het verlof tot beslaglegging worden verzocht.
4.8 De in lid 4.5 en lid 4.6 genoemde kosten kunnen worden gevorderd naast de proceskostenveroordeling
en strekken
derhalve niet ter derving van de later door de rechter op te leggen proceskostenveroordeling, noch kan
deze proceskostenveroordeling in mindering worden gebracht op de door de huurder als gevolg van lid 4.6
verschuldigde kosten.

Artikel 5: Prijzen
Alle prijzen luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege,
kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden evenals de
kosten van rijklaar maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij stijging der prijzen,
die van importeurs en toeleveranciers van de verhuurder daaronder begrepen, dn bij wijziging van
arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke
omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is de
verhuurder gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet begrepen in de prijzen
van materialen, onderdelen en kosten van derden. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van
de overeenkomst. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van de verhuurder bij aflevering
elders op verzoek van de huurder zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.
Artikel 6: Levering
6.1 Overeengekomen leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Levering
geschiedt in beginsel af depot verhuurder.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is verhuurder bevoegd tot het uitvoeren van
deelleveringen.
6.3 Het risico van de zaken gaat van verhuurder over op de huurder op het moment van levering.
6.4 Indien de huurder verhinderd is de zaken in ontvangst te nemen, gaat het risico van de zaken over op
de wederpartij op het moment dat de wederpartij in verzuim is de zaken in ontvangst te nemen.
6.5 In de voorgaande leden van dit artikel is met “levering” tevens “aflevering” of “afgifte” bedoeld in de
gevallen dat de overeenkomst een huurovereenkomst betreft.
6.6 Indien de levering een koopovereenkomst betreft, gaat het eigendom van geleverde zaken van
verkoper over op de koper, eerst nadat de koper de koopprijs, en al het overige dat zij is verschuldigd
krachtens enige koopovereenkomst, of krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming
van zodanige overeenkomst, aan de verkoper heeft voldaan.
Artikel 7: Transport
Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhalen van het materiaal aan het depot. Heen en terug transport zijn
voor rekening van de huurder en gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid. In geval van transport door
verhuurder en/of hulp bij laden en lossen wordt aan de huurder in rekening gebracht op basis van een
vastgesteld bedrag per manuur voor transport en uurtarief per manuur. Indien en voor zover verhuurder
het transport, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen
nadere aanwijzing door de huurder aan verhuurder is verstrekt, door verhuurder als goed
huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de huurder alle risico in deze op zich,
inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. Huurder dient ervoor te zorgen, dat de plaats van de
bestemming gemakkelijk te bereiken is voor gemotoriseerd transport. Aan het einde van de huurperiode
dienen de goederen voor oplading klaar te liggen.
Artikel 8: Eigendom en zekerheid
8.1 De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de
overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk de gehuurde toeëigent, is er sprake van verduistering. De
overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico
volledig bij de huurder blijft.
8.2 De huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van verhuurder, niet gerechtigd de gehuurde
zaken te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.
8.3 De huurder zal verhuurder onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt

genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Indien de huurder
kennis draagt van een mogelijk beslag op de zaak, dient hij verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.
Bovendien zal de wederpartij aan verhuurder op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de
betreffende zaak zich bevindt.
8.4 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement
van de huurder, zal de huurder de beslagleggende deurwaar¬der, bewindvoerder of curator onmiddellijk
op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van verhuurder.
8.5 Indien er goede grond bestaat dat de huurder haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de huurder
verplicht op het eerste verzoek van verhuurder terstond genoegzame en in de door verhuurder gewenste
vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang
de huurder daaraan niet heeft voldaan, is verhuurder gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen
op te schorten.
8.6 Indien de huurder aan het verzoek, als bedoeld in lid 8.5, niet binnen 14 dagen na een daartoe
strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, is artikel 4.1 van overeenkomstige toepassing.
8.7 Tenzij in schrift anders is overeengekomen, zal de huurder per overeenkomst een waarborgsom
verschuldigd zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en
de waarde van het gehuurde. Indien de huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient zij, uiterlijk
op de dag van de aanvang van de verlenging, een nieuwe waarborgsom te voldoen.
8.8 Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan verhuurder de overeenkomst eenzijdig
beëindigen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.
8.9 De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de
verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering
van het gehuurde. Bij het einde van de overeenkomst heeft verhuurder echter het recht om door de
huurder verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt
terug¬geven indien vaststaat dat de huurder aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 9: Derdenbeding
9.1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom
van het Object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Object kan zijn (of worden) verpand aan
een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft
of mocht hebben.
9.2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het Object op
eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen,
indien en zodra de derde afgifte van het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van de
verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige
huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te
geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
9.3. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Object door Huurder zou
willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de
derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende
condities.
9.4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.
9.5. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder
worden herroepen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen
aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering,
diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.
10.2 De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten,
indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd
het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving.
10.3 Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na
ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld.
10.4 De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het
gehuurde.
10.5 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband
houdende met het gebruik van het gehuurde.
10.6 Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract.
Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade
als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
10.7 Indien en voor zover nodig wordt de wettelijke aansprakelijkheidverzekering motorvoertuigen van het
gehuurde
door verhuurder verzorgd. Het van toepassing zijnde eigen risico van bovengenoemde
aansprakelijkheidsverzekering, komt voor rekening van de huurder.
10.8 De aansprakelijkheid van verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe zaaksbeschadiging en
letselschade aan zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan de
gehuurde zaak 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 ter zake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade
en vermo¬gensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een ver¬vangende
zaak, omzet en/of winstderving, vertragingsschade en stilstandschade, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
10.9 De aansprakelijkheid van verhuurder kan nimmer het orderbedrag (met een maximum van het bedrag
ter hoogte
van één termijnfactuur (= huurtermijn van 4 weken) bij lange termijnverhuringen) te boven gaan, tenzij en
voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
10.10 Huurder zal verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade met, door of in
verband met de gehuurde zaak.
10.11 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
Artikel 11: Huurperiode
11.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor
maximaal de periode als in de overeenkomst is vermeld.
11.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere
vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
11.3 De huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons
te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.
11.4 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft verhuurder
het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat het huurobject alsnog geretourneerd wordt.
11.5 De huurperiode eindigt nadat verhuurder het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en
akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon/huurovereenkomst door verhuurder. m.a.w.
het huurobject o.a. onbeheerd afmelden en achterlaten op het werk of in of bij één van de vestigingen van
verhuurder wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.

Artikel 11: Gebruik en onderhoud
11.1 Huurder is verplicht het huurobject te gebruiken als een goed huurder, hetgeen onder meer inhoudt:
(a) dat huurder het huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader
verder naar zijn aard geschikt is;
(b) dat huurder het huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die verhuurder hem door
middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
(c) dat huurder het huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is
overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking
geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
(d) dat huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies van het
huurobject;
(e) dat huurder het huurobject niet verhuist of verplaatst van de locatie waarop het huurobject op basis van
de huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de
verhuurder is verkregen.
11.2 Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan 2.500,- bedragen, zal de
expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen
schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contraexpertise uit te voeren, maar dient de
verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te
stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging
van het gehuurde door de verhuurder.
11.3 Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan 2.500,- geschiedt
expertise door verhuurder.
11.4 De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen
voor rekening van de huurder.
11.5 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de
dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden
vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming,
schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
11.6 In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal
verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de
huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd,
vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan. Vergoeding geleden schade en gemaakte kosten
door huurder.
11.7 Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.
11.8 Het is huurder verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter
beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
11.9 Indien verhuurder de beschikking over het huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of
reparatie geeft huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking,
die onder meer inhoudt dat huurder des verzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar
stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke
werktijden.De geleden schade en gemaakte kosten zijn door huurder te vergoeden aan verhuurder.

Artikel 12: Reclame
12.1 De huurder zal op het tijdstip van afname de gehuurde zaken inspecteren op uiterlijk waarneembare
gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Daarbij zal de huurder alle
eventuele gebreken vermelden op het betreffende document. De zaken worden geacht in goede staat en
conform de overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet anders
is vermeld.
12.2 Klachten van de huurder die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken en
die tijdens de in lid 12.1 genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de huurder binnen 24 uur na
levering, in schrift aan verhuurder gemeld te worden.
12.3 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden
behoren te worden, moeten door de huurder binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan verhuurder ter
kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in lid 12.2 vermeld.
12.4 In geval van schade, dient de huurder dit binnen 48 uur na het ontstaan ervan aan verhuurder te
melden op dezelfde wijze als in lid 12.2 vermeld. In deze schademelding wordt tevens de vermoedelijke
schadehoogte aangegeven en aan verhuurder de mogelijkheid geboden om binnen een redelijke termijn
een (contra-/tegensprekelijke) expertise te laten uitvoeren. Voornoemde redelijke termijn bedraagt ten
minste 2 weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de schademelding door verhuurder.
12.5 Ieder vorderingsrecht van de huurder jegens verhuurder, betrekking hebbend op schade als bedoeld
in artikel 11.1, vervalt indien:
a. de schade en/of de gebreken niet binnen de hiervoor in de leden 2, 3 en 4 gestelde termijnen en/of niet
op de daar aangegeven wijze aan verhuurder ter kennis zijn gebracht;
b. de huurder geen/onvoldoende medewerking aan verhuurder verleent ter zake een onderzoek naar de
gegrondheid van de klachten;
c. de huurder de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of
onderhouden of indien zij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte
omstandigheden; de huurder, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
verhuurder aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren;
d. de zaak na ontdekking van de gebreken als bedoeld in lid 12.2 in gebruik wordt genomen, of indien na
ontdekking als bedoeld in lid 12.3 het gebruik van de zaak wordt voortgezet; aan verhuurder geen
mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden, zoals bedoeld in lid 12.4.
Artikel 13: Teruggave na einde Huurovereenkomst
13.1 Bij het einde van de huurovereenkomst moet huurder aan verhuurder mededelen dat het huurobject
weer ter beschikking van de verhuurder staat. Na deze mededeling draagt verhuurder er zorg voor dat het
huurobject binnen een redelijke termijn bij huurder wordt opgehaald. In de periode gelegen tussen de
mededeling en het ophalen van het huurobject blijft de zorg voor het huurobject rusten op huurder.
13.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft huurder het huurobject gereinigd
en - afgezien van normale slijtage van het huurobject bij gebruik van het huurobject in overeenstemming
met wat van een goed huurder verwacht mag worden - in de oorspronkelijke staat terug aan verhuurder
door het huurobject aan verhuurder ter beschikking te stellen op de plaats waar verhuurder het huurobject
aan huurder ter uitvoering van de huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld. Huurder stelt het
huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van
de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.
13.3 Voorts geeft huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in lid 13.1, aan verhuurder de
onderdelen van het huurobject terug die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als
gevolg van onderhoud door huurder verricht.
13.4 Al hetgeen door of op aanwijzing van huurder op of aan het huurobject is aangebracht, wordt
eigendom van verhuurder, die deswege generlei vergoeding aan huurder verschuldigd zal zijn, en
onverminderd het recht van verhuurder om hetgeen huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op

diens kosten te verwijderen.
13.5 Stelt huurder het huurobject niet ter beschikking op de voor hem geldende plaats en datum, dan
geraakt huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van verhuurder
vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, drie
(3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere
dag dat huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het huurobject op de voor hem
geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft verhuurder recht op
volledige vergoeding van alle schade, die verhuurder lijdt als gevolg van het tekortschieten door huurder in
de nakoming van de verplichting om het huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter
beschikking te stellen. Voorts is verhuurder alsdan gerechtigd, en door huurder uitdrukkelijk gemachtigd,
om de plaats te betreden waar het huurobject zich bevindt, ten einde het huurobject onder zich te nemen.
Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder.
13.6 Indien na teruggave blijkt dat het huurobject is beschadigd of niet is gereinigd, dan is huurder
aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor verhuurder ontstaan. Deze laatste zin geldt
tenzij huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die
hem niet zijn toe te rekenen.
13.7 Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan verhuurder om laatstgenoemde in staat te
stellen weer de
beschikking over het huurobject te verkrijgen.
Artikel 14: Annulering
14.1 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt
verhuurder het recht nakoming te eisen.
14.2 Indien verhuurder een annulering accepteert, is verhuurder gerechtigd aan Huurder alle tot dan
gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de
overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
Artikel 15: Wanprestatie
15.1 Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, bij diens faillissement, surséance van betaling,
onder curatelenstelling, beslag op zijn goederen, stillegging, overdracht of liquidatie van zijn bedrijf of
enige belangrijke wijzigingen in zijn financiële omstandigheden, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.
15.2.Verhuurder heeft in de in het eerste lid genoemde omstandigheden bovendien het recht verdere
uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten, terwijl in deze omstandigheden
alle openstaande vorderingen van verhuurder ineens en onmiddellijk opeisbaar zijn, tenzij huurder de
nodige zekerheden kan stellen.
Artikel 16: Garantie
16.1 Verhuurder garandeert dat de geleverde/verhuurde zaken of onderdelen daarvan gedurende een
periode van 6 maanden na levering vrij zijn van gebreken die het directe gevolg zijn van materiaal- en/of
constructiefouten.
16.2 In afwijking van het bepaalde in lid 16.1 is de garantie voor zaken, die verhuurder in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst door derden heeft laten vervaardigen, beperkt tot de garantie die
verhuurder bij deze derden blijkt te kunnen realiseren.
16.3 Een beroep op garantie overeenkomstig het bepaalde in lid 16.1 dient binnen 5 werkdagen na het
constateren van het gebrek bij de desbetreffende verhuurder te worden ingediend.
16.4 Alle garantieaanspraken vervallen indien zonder toestemming van de verhuurder wijzigingen in of
reparaties aan de geleverde of verhuurde zaken zijn verricht, bij onoordeelkundig gebruik of gebruik in

strijd met de gebruiksinstructies, bij voortgezet gebruik ondanks een geconstateerd gebrek en voorts
gebruik voor andere doeleinden dan de oorspronkelijke gebruiksbestemming.
16.5 De kosten van reparaties aan de geleverde zaken, verricht door de huurder of een derde zonder
voorafgaande toestemming van het lid van de verhuurder, zijn voor rekening van de huurder.
16.6 Verhuurder is ingevolge zijn garantieverplichtingen van lid 16.1 uitsluitend gehouden tot het voor zijn
rekening herstellen c.q. vervangen van door hem geleverde zaken of onderdelen daarvan.
Artikel 17: Overmacht
17.1 In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor verhuurder ten gevolge van overmacht
bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is
uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan huurder van
de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
17.2 Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet
uitputtend:
- oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
-brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
-storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
-boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij huurder in dienst zijnde
werknemers;
-transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
-niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door verhuurder ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakeld;
-alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;
-epidemieën;
-diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van de
verhuurder dan wel tijdens transport;
-alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van de verhuurder wordt
belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de
verhuurder kan worden verlangd. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden
leveranciers van de verhuurder en andere door verhuurder ingeschakelde derden betreffen.
17.3 Indien zich aan de kant van de verhuurder een overmachtsituatie voordoet, stelt hij de huurder zo
spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen
welke termijn.
17.4 Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog
binnen een termijn van drie maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling
te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een
zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één week na de (ontvangst van de) mededeling als
hiervoor in lid 17.3 genoemd. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6 lid
1 van deze voorwaarden.
Artikel 18: Recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht
van toepassing.

