
 

Verhuurvoorwaarden Arentis B.V.  november 2018 

KVK nr 20145520   Pagina 1 van 10                                                                                                

 

Inhoudsopgave 
I Algemene voorwaarden ....................................................................................................................................................................... 1 

ARTIKEL 1. DEFINITIES .................................................................................................................................................................................. 1 
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ..................................................................................................................................................................... 2 
ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN .......................................................................................................................................................................... 2 

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST ......................................................................................................................... 2 
ARTIKEL 5. HUURPERIODE, AFMELDING ...................................................................................................................................................... 3 

ARTIKEL 6. OVERSCHRIJDING HUURPERIODE ............................................................................................................................................... 3 
ARTIKEL 7. HUURPRIJZEN ............................................................................................................................................................................. 3 
ARTIKEL 8. PRIJZEN EN TARIEVEN ................................................................................................................................................................ 3 

ARTIKEL 9. UITVOERING ............................................................................................................................................................................... 4 
ARTIKEL 10. BETALING ................................................................................................................................................................................. 4 
ARTIKEL 11. EIGENDOM ............................................................................................................................................................................... 5 

ARTIKEL 12. DERDENBEDING ....................................................................................................................................................................... 5 
ARTIKEL 13. DOCUMENTATIE ....................................................................................................................................................................... 5 

ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING ....................................................................................................................................... 6 
ARTIKEL 15 VERZEKERINGEN ........................................................................................................................................................................ 7 
ARTIKEL 16. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE VERHUURDER ............................................................................................................. 7 

ARTIKEL 17. OPSCHORTEN VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST ................................................................................................ 7 
ARTIKEL 18 OVERDRACHT ............................................................................................................................................................................ 7 

ARTIKEL 19. KLACHTPLICHT BIJ GEBREK EN VERVAL VAN RECHTEN VAN HUURDER .................................................................................... 7 
ARTIKEL 20. OVERMACHT ............................................................................................................................................................................ 7 
ARTIKEL 21. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE HUURDER ................................................................................................................... 8 

ARTIKEL 22 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN ........................................................................................................................................... 8 
II bijzondere voorwaarden verhuur van Materieel en/of uitleen van Bedieningspersoneel ...................................................................... 8 

ARTIKEL 23. ONWETTIGHEID- ONGELDIGHEID-NIETIGHEID OF ONUITVOERBAARHEID VAN EEN BEPALING, CONVERSIE ........................... 8 

ARTIKEL 24. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN PRIVACY .................................................................................................................................. 9 
ARTIKEL 25. MATERIEEL ............................................................................................................................................................................... 9 

ARTIKEL 26. TRANSPORT .............................................................................................................................................................................. 9 
ARTIKEL 27. INSPECTIE ............................................................................................................................................................................... 10 
ARTIKEL 28. ONDERHOUD EN REPARATIES  ................................................................................................................................................. 9 

ARTIKEL 29.  INLEVERING ............................................................................................................................................................................. 9 
ARTIKEL 30.  KETEN- EN INLENINGSAANSPRAKELIJKHEID .......................................................................................................................... 10 
ARTIKEL 30.  ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL ................................................................................................................................... 10 

 

 

 

 

I Algemene voorwaarden 
 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

Deze Algemene Voorwaarden en Bijzondere voorwaarden voor de verhuur van Materieel en/of uitleen van Bedieningspersoneel van Arentis 
B.V. en/of een of meer aan Arentis B.V gelieerde vennootschappen of andere rechtspersonen, die bij de uitvoering van de Overeenkomst 

betrokken zijn, zijn van toepassing zijn van toepassing op de Overeenkomst alsmede op alle aanvragen, Offertes, aanbiedingen, opdrachten, 
Ordebevestigingen, Overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van de door de Verhuurder te verrichten prestaties, en op alle 

verbintenissen die daarop voortbouwen of daaruit voortvloeien. Deze voorwaarden worden ook hierna genoemd “Algemene 
Voorwaarden”, en daarin hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis: 
Bedieningspersoneel: personeel van of werkzaam voor de Verhuurder dat instaat voor het uitvoeren van de volgende Diensten: de 

opstelling, de bediening en de afbouw van het Materieel op de Werf en het occasioneel transport van het Materieel. 
Contractuele Documenten: de documenten zoals bepaald in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden, die de Overeenkomst tussen de 
Partijen beheersen. 

Diensten: de Diensten die de Verhuurder voor de Huurder verricht, zoals o.a. omschreven in de Offerte en/of Orderbevestiging, bijvoorbeeld 
de opstelling, de bediening, de afbouw en het occasioneel transport van het Materieel, tegen betaling van de Dienstprijs. 

Materieel: het Materieel dat de Verhuurder onder de Overeenkomst  ter beschikking stelt en/of zal stellen.  
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de Verhuurder het Materieel verhuurt, en/of in wiens opdracht Diensten worden verricht.  
De Huurder stemt ermee in om, op het moment dat de Diensten gevraagd worden aan Arentis B.V, aan te geven welke personen binnen 

zijn onderneming bevoegd zijn om in het kader van deze overeenkomst Diensten aan te vragen van Arentis B.V.. Indien de Huurder deel 
uitmaakt van een vennootschapsgroep, is de Huurder verplicht aan te geven voor welke entiteit de Diensten gevraagd worden.  

Offerte: het document, uitgaande van de Verhuurder, waarin de aangeboden prestaties en de bijzondere voorwaarden vervat zijn ter zake 
van de verhuur van het Materieel en/of de uitvoering van de Diensten. 
Orderbevestiging: het document, uitgaande van de Verhuurder, waarmee hij de aanvaarding van de Offerte door de Huurder kan bevestigen 

en waarin tevens bijzondere voorwaarden voor de verhuur van het Materieel en de Diensten vervat kunnen zijn. 
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Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder voor de huur van het Materieel door de Huurder van de Verhuurder,  al 
dan niet met bijkomende Diensten, vastgelegd in de Contractuele Documenten. 

Retournota: het document opgesteld door de Verhuurder nà inlevering van het materieel en nà uitvoering van de gebruikelijke controles. 
Partijen: de Verhuurder en de Huurder. 
Prijs: de vergoeding voor de huur van het Materieel en voor de Diensten zoals vermeld in de Offerte en/of de Opdrachtbevestiging, en 

geregeld in onder meer de artikel 7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden. 
Verhuurder: Arentis B.V. en/of een of meer van aan Arentis B.V. in een groep of verbonden of anderszins aan haar gelieerde 

vennootschappen of rechtspersonen, met wie een Overeenkomst ter zake van Materieel en/of Diensten is gesloten, of door wie een 
aanbod daartoe wordt gedaan.  
Werf: de plaats of de plaatsen waar de Huurder werken uitvoert waarvoor hij het Materieel wenst in te zetten, gespecifieerd door de 

Huurder bij de aanvraag van een Offerte. 
Werkzaamheden: de werken uitgevoerd door de Huurder door middel van of gebruik makend van het Materieel, hierin inbegrepen elk 

oneigenlijk gebruik van het Materieel, in overtreding van de Contractuele Documenten door de Huurder. 

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID  

2.1. Behoudens afwijkende of supplementaire bepalingen die schriftelijk door de Partijen zijn aanvaard, wordt de relatie tussen de 

Verhuurder en de Huurder exclusief beheerst door de volgende Contractuele Documenten : 

• De Orderbevestiging met bijlagen, 

• De Offerte(s) met bijlagen, 

• De Algemene Voorwaarden, 

• Instructies en voorschriften voor het in bedrijf stellen, het onderhoud, de veilige bediening en de werking van het Materieel  

2.2. De Contractuele Documenten worden in de bovenstaande opsomming hiërarchisch weergegeven in volgorde van voorrang, waarbij de 
eerst vermelde Contractuele Documenten voorrang kennen op de later vermelde Contractuele Documenten. De Contractuele Documenten 

worden in functie van elkaar geïnterpreteerd. Indien deze Algemene Voorwaarden verwijzen naar “de Offerte en/of Orderbevestiging”, 
hebben de bepalingen van de Orderbevestiging voorrang op de bepalingen van de Offerte. De Huurder erkent deze documenten te hebben 
ontvangen. Het is in alle geval de verantwoordelijkheid van de Huurder om deze documenten bij de Verhuurder te bekomen. 

2.3. Deze Algemene Voorwaarden maken een onderdeel uit van een Contractueel Document en zijn aldus van toepassing op de 
totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en de beëindiging van de Overeenkomst tussen de Partijen, op de Offerte alsmede op alle (overige) 
rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen de Verhuurder en de Huurder met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst. 

2.4. Aanvaarding van de Offerte houdt van rechtswege de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in. De Huurder doet afstand van 
de toepasselijkheid van diens algemene voorwaarden.                                

2.5. Het louter in ontvangst nemen van het Materieel door de Huurder of het enkel toelaten van het Materieel door de Huurder op de Werf, 
impliceren in ieder geval zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de Contractuele Documenten uitgaande van de 
Verhuurder. 

2.6. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de 
Partijen is overeengekomen, en afwijking kan slechts met geschriften worden bewezen. 

2.7. De Overeenkomst tussen de Partijen vastgelegd in de Contractuele Documenten vervangt iedere geschreven of mondelinge 
overeenkomst of akkoord tussen de Partijen met betrekking tot de huur van het Materieel en de Diensten. 
2.8. De algemene voorwaarden en andere algemene eenzijdige bepalingen van de Huurder zijn niet van toepassing, zelfs niet aanvullend, 

en toepasselijkheid daarvan wordt op de voet van artikel 6:225 lid 3 BW door de Verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen. De 
toepasselijkheid van eventuele (onder)aannemings-, verkoops-, leverings-, huur- of andere algemene of bijzondere voorwaarden, onder 
welke benaming dan ook, van de Huurder wordt hier uitdrukkelijk uitgesloten, ook al werd elders het tegendeel bedongen. Deze uitsluiting 

primeert op de mogelijke gelijkaardige uitsluiting opgenomen in dergelijke algemene of bijzondere voorwaarden van de Huurder. 
 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN  

3.1. Een Offerte van de Verhuurder is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de Offerte het tegendeel blijkt. Een Offerte kan binnen drie 
werkdagen naar aanvaarding daarvan nog door de Verhuurder worden herroepen, op de voet van artikel 6:219 lid 2 slotzin BW. Iedere 

Offerte is gebaseerd op de gegevens en/of specificaties die de Huurder heeft verstrekt of heeft doen verstrekken. De in catalogi of andere 
documentatie van de Verhuurder opgenomen prijzen, gegevens en/of (technische) specificaties, zoals gewichten, afmetingen, hoedanigheid 
of vermogen binden de Verhuurder niet, tenzij deze gegevens en/of (technische) specificaties uitdrukkelijk tussen partijen zijn 

overeengekomen.  
3.2. Indien de Offerte, al dan niet na aanpassing daarvan door de Verhuurder, niet door de Huurder wordt aanvaard, heeft de Verhuurder 
het recht de kosten verbonden aan het uitbrengen van de Offerte aan de Huurder in rekening te brengen. Voor specificaties welke op 

verzoek van Huurder aan de Offerte zijn toegevoegd, geldt een regeling als in vorige zin van dit lid omschreven.  
De Offerte wordt gedaan onder de vooronderstelling van uitvoering onder normale bedrijfsomstandigheden.  

 

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST  

4.1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand bij schriftelijke bevestiging daarvan door de Verhuurder of door feitelijke uitvoering daarvan 

door de Verhuurder, tenzij dat laatste onder voorbehoud plaatsvindt, in welk geval dat voorbehoud tevens onderdeel van de Overeenkomst 
vormt. .Als twee of meer partijen als wederpartij van de Verhuurder optreden, dan zijn zij hoofdelijk jegens de Verhuurder verbonden ten 
aanzien van alle uit de Contractuele Documenten voortvloeiende verbintenissen.  

4.2. Afwijkende voorwaarden worden alleen aanvaard indien deze uitdrukkelijk in enige Orderbevestiging zijn overgenomen en vermeld. 
Indien de Verhuurder een Orderbevestiging heeft overgemaakt aan de Huurder zonder uitdrukkelijk overname of vermelding van deze 

afwijkende voorwaarden van de Huurder, komt de Overeenkomst tot stand zonder dat die voorwaarden er deel van uitmaken.   
4.3. Overeenkomsten met ondergeschikt personeel zijn nimmer bindend voor de Verhuurder indien deze niet schriftelijk zijn bevestigd. 
Niettegenstaande kan dit de Verhuurder niet worden tegengeworpen. 
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Overeenkomsten zijn bindend voor de Verhuurder, voor zover deze afgesloten werden door de bestuurders of personeelsleden binnen de 
aan hen verleende bevoegdheid of volmacht zoals door de Verhuurder aan de Huurder kenbaar gemaakt of door de Verhuurder 

gepubliceerd. 
4.4. Wijzigingen of aanvullingen van de Overeenkomst op verzoek van de Huurder, binden de Verhuurder slechts na diens schriftelijke 
bevestiging daarvan aan de Huurder.   

4.5. De Verhuurder mag steeds betalingswaarborgen en/of voorafbetalingen vragen en de uitvoering van de Overeenkomst opschorten 
totdat die waarborgen en/of voorafbetalingen gegeven zijn, zonder dat dit aanleiding zou kunnen geven tot enige schadevergoeding aan de 

Huurder. 
 

ARTIKEL 5. HUURPERIODE, AFMELDING 

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal de in de Overeenkomst genoemde periode. Verlenging van deze periode geschiedt 
stilzwijgend met telkens dezelfde periodes, en steeds tenminste tot en met de dag waartegen door de Huurder afmelding van het gehuurde 
kenbaar wordt gemaakt, waarbij de huur verschuldigd is tot en met de dag van retour halen.  

5.2. Afmelding dient uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag, voorafgaande aan de dag van retour halen, schriftelijk of middels email te geschieden. 
5.3. De dag van ter beschikkingstelling en de dag van retour halen zijn in de huurperiode inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeen- 
gekomen.  

 

ARTIKEL 6. OVERSCHRIJDING HUURPERIODE  

6.1. Indien het  gehuurde goed niet uiterlijk op het overeengekomen tijdstip dan wel op de overeengekomen plaats door de Huurder weer 
ter beschikking van de Verhuurder is gesteld, ontstaat op het moment van overschrijding van de overeengekomen huurperiode voor de 
Verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde.  

6.2 Verhuurder is in de in het vorige lid omschreven situatie gerechtigd tot een schadevergoeding ter grootte van de daghuur, 
vermeerderd met een opslag van 25%, voor iedere dag van overschrijding van de huurperiode, onverminderd het recht van de Verhuurder 
tot het vorderen van diens overige schade voortvloeiend uit de niet tijdige retournering van het gehuurde, en onverminderd de overige 

rechten van de Verhuurder.  

 
ARTIKEL 7. HUURPRIJZEN  

7.1. Behoudens andersluidende Overeenkomst zijn de huurprijzen in euro's, exclusief BTW, transport en eventuele andere bijkomende 

kosten, o.m. doch niet limitatief de verzekering van het Materieel tijdens het transport, tijdens het gebruik, gemeentebelastingen, 
milieubijdragen, eventuele toeslagen voor overuren voor het bedieningspersoneel, brandstof. 
7.2. Indien na het verzenden van de Offerte dan wel na de totstandkoming van de Overeenkomst één of meer der prijsbepalende factoren 

zoals onderdelenprijzen, loonkosten, belastingen e.d. stijgen, heeft de Verhuurder het recht de huurprijzen dienovereenkomstig aan te 
passen, zelfs als deze prijsstijgingen het gevolg zijn van omstandigheden welke aan de Verhuurder kunnen worden toegerekend.  

7.3. De Verhuurder geeft de Huurder zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis van de aangepaste huurprijzen.  
7.4. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs dan wel van het oorspronkelijke tarief bedraagt, heeft de Huurder het 
recht om binnen 7 dagen na verzending van deze kennisgeving door middel van een schriftelijke mededeling aan de Verhuurder de 

overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond van dit artikel 
geeft geen der partijen recht op vergoeding van enigerlei schade en heeft geen terugwerkende kracht.  

7.5. De Huurder is de huurprijs verschuldigd ook indien de Huurder in het genot van het gehuurde is gestoord of van het gehuurde geen 
gebruik heeft gemaakt, ongeacht de omstandigheden die daartoe aanleiding hebben gegeven.  
7.6. Gedurende de periode dat de Huurder het gehuurde tot zijn beschikking heeft zijn alle kosten verbonden aan het gebruik van het 

gehuurde zoals onder andere kosten van brandstof, olie en overige kosten en heffingen voor rekening van de Huurder.  
 

ARTIKEL 8. PRIJZEN EN TARIEVEN  

8.1. Onder de Prijs en de tarieven waarop deze mede is gebaseerd, vallen geen heffingen van de overheid- of andere instanties, zoals ter 
zake van invoerrechten, accijnzen, boeten, enz., noch bijkomende kosten voor politiebegeleiding, afzettingsmateriaal of andere voor- 
geschreven verplichtingen, waaronder tevens begrepen het stellen van garanties of zekerheden. Deze heffingen en kosten worden steeds 

afzonderlijk aan de Huurder in rekening gebracht. 
8.2. Het door de Verhuurder aangegeven tarief is verschuldigd vanaf het moment dat het Materieel, de personen en/of de ruimte(n) in het 

bedrijf van de Verhuurder (of op een overeengekomen andere plaats) ter beschikking van de Huurder zijn gesteld en wel tot aan het moment 
dat de personen en/of het Materieel wederom in het bedrijf van de Verhuurder zijn teruggekeerd dan wel de ruimten wederom ter vrije 
beschikking van de Verhuurder wordt gesteld. Het tarief is ook verschuldigd over de dag van de terbeschikkingstelling en die van de 

retournering van het Materieel. Het tarief is daarnaast verschuldigd gedurende de tijd, nodig voor eventuele reparaties en/of herstel dan 
wel vervanging wegens schade aan het Materieel  en de ruimten, die tijdens de ter beschikkingstelling aan de Huurder is ontstaan, indien 
deze schade niet is gedekt onder de in artikel 14 bedoelde verplichte verzekering.  

8.3. De Prijs en gehanteerde tarieven zijn berekend op goed te bereiken en te berijden terreinen. Indien achteraf blijkt dat de terreinen niet 
goed te bereiken of te berijden zijn, heeft de Verhuurder het recht de bedongen Prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg 

daarvan gemaakte meerkosten.  
8.4. De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het Materieel goed en veilig kan worden opgesteld. Blijkt dit niet het geval, dan heeft 
de Verhuurder het recht de bedongen prijs of het te bedongen tarief te verhogen met de als gevolg hiervan ontstane meerkosten.  

8.5. Mocht de gesteldheid der terreinen echter van zodanige aard zijn, dat de uitvoering van de Overeenkomst niet dan met groot risico 
voor het Materieel en verdere gereedschappen en/of het personeel of andere hulppersonen van de Verhuurder zou kunnen geschieden, 

zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan heeft de Verhuurder het recht de Overeenkomst (verder) onuitgevoerd te laten en het 
Materieel naar zijn bedrijf terug te laten keren. Voor de tijdsduur die verloopt tussen het vertrek van het Materieel en het personeel uit het 
bedrijf van de Verhuurder en de terugkomst in het bedrijf heeft de Verhuurder in dat geval recht op dezelfde betaling als hem zou zijn 

toegekomen, indien de Overeenkomst wel uitgevoerd was, voor de gehele overeengekomen duur.  
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8.6. Bij annulering van de Overeenkomst dan wel uitstel van de uitvoering daarvan door de Huurder, is de Verhuurder gerechtigd om aan 
Huurder een bedrag in rekening te brengen van minimaal de vergoeding voor de minimaal vastgestelde periode, genoemd in de 

Overeenkomst, Orderbevestiging of aanvaarde Offerte. 
 

ARTIKEL 9. UITVOERING 

9.1. De Verhuurder heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren in welk geval deze 
Algemene Voorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zullen zijn. Dit derdenbeding wordt hierbij door de Verhuurder 
voor en namens die derden aanvaard, zowel voor verweermiddelen als bedoeld in artikel 6:257 BW als anderszins.  

9.2. In geen geval is de Verhuurder verplicht uitvoering te geven aan activiteiten, instructies en/of aanwijzingen van welke partij dan ook 
indien dit naar het uitsluitend redelijke oordeel van de Verhuurder onveilig is en/of potentieel gevaarlijk is voor het leven of eigendommen. 

ARTIKEL 10. BETALING  

10.1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum of zoveel eerder al in de Contractuele Documenten aangegeven, hetzij ten 
kantore van de Verhuurder, hetzij op een door de Verhuurder aan te wijzen bankrekening in Nederland.  

10.2. Indien de terbeschikkingstelling voor een langere periode plaatsvindt, is de Verhuurder steeds gerechtigd om voorschotten te 
factureren op basis van het verstrijken van een schriftelijk overeengekomen periode.  
10.3. Verrekening, korting of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Aan de Huurder komt ten aanzien van diens 

betalingsverplichtingen jegens de Verhuurder geen enkel beroep op opschorting toe, noch enig recht van retentie.  
10.4. Door de Huurder gedane betalingen worden steeds als volgt aangerekend, tenzij de Verhuurder nadrukkelijk schriftelijk anders 

aangeeft: 
-de door de Huurder op grond van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden verschuldigde schadevergoeding  
-de kosten op grond van deze Algemene Voorwaarden en/of de wet 

-de wettelijke rente (verschenen en lopend) 
-de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  
10.5. Bij niet tijdige betaling is de Huurder zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is de Huurder gehouden tot 

vergoeding van de wettelijke rente (samengesteld op jaarbasis) over het verschuldigde bedrag voor de duur van het verzuim. Ingeval van 
verzuim is de Verhuurder gerechtigd over te gaan tot invordering van hetgeen door de Huurder is verschuldigd, en daarbij aanspraak te 

maken op vergoeding van de kosten van invordering, becijferd tenminste overeenkomstig de tarieven vermeld in het Besluit vergoeding 
voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012, met een minimum steeds van 225 EUR, steeds exclusief omzetbelasting, en 
onverminderd het bepaalde in artikel 10.9. Indien de Verhuurder het faillissement van de Huurder aanvraagt, is de Huurder, buiten de 

buitengerechtelijke kosten, ook de kosten van de faillissementsaanvraag (griffierecht en volledig gefactureerd salaris advocaat) 
verschuldigd. 
10.6. Bij niet tijdige betaling kan het Materieel door Verhuurder na enkele kennisgeving retour worden gehaald,  en de verdere uitvoering 

van de Overeenkomst worden opgeschort, telkens zonder dat Huurder recht heeft op enige vergoeding. De kosten van retour halen van het 
Materieel zijn voor rekening van de Huurder. 

10.7. Bij afwezigheid van protest binnen acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur, wordt de factuur geacht onherroepelijk en zonder 
voorbehoud te zijn aanvaard door de Huurder. Klachten geuit door de Huurder na afloop van deze vervaltermijn zijn niet meer ontvankelijk.  
10.8. Indien de Huurder deel uitmaakt van een ‘groep’ vennootschappen, is de Huurder verplicht aan te geven aan welke onderneming of 

entiteit binnen de groep de facturatie moet geschieden. Bij afwezigheid van protest binnen de acht kalenderdagen, wordt de factuur geacht 
te zijn opgemaakt aan de juiste juridische entiteit. 
10.9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de Verhuurder moet maken tot incasso en verhaal van zijn vordering(en), 

maatregelen tot bewaring diens rechten daaronder begrepen, zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde Huurder, ook voor zover 
de gerechtelijke kosten uitstijgen boven de gebruikelijk gehanteerde liquidatietarieven, en zijn derhalve daarboven verschuldigd. Toepassing 

van artikel 241 Rv wordt uitgesloten ten aanzien van de buitengerechtelijke kosten. De administratie van de Verhuurder levert dwingend 
bewijs op van de samenstelling en de omvang van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke op grond van dit artikel voor rekening 
van de Huurder komen.  

10.10. Indien een gedeelte van de factuur wordt geprotesteerd, dient het protest duidelijk aan te geven welk deel van de factuur wordt 
geprotesteerd en op welk bedrag dit protest betrekking heeft.  

10.11. Hoewel de factuur ongeacht het protest integraal verschuldigd en opeisbaar blijft, verbindt de Huurder zich ertoe om bij een 
gedeeltelijk protest minstens het niet-geprotesteerde bedrag of het bedrag dat overeenstemt met het niet geprotesteerde deel, 
onmiddellijk te betalen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, zonder dat deze bepaling op enigerlei wijze afbreuk kan doen 

aan de verschuldigdheid en de opeisbaarheid van de andere delen en bedragen en aan de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden 
hierop. 
10.12. De Verhuurder heeft het recht om in door hem te bepalen gevallen vooruitbetaling en/of storting van een waarborgsom te eisen 

en/of te eisen dat de Huurder tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst een onherroepelijke, 
onvoorwaardelijke bankgarantie doet afgeven door een voor de Verhuurder acceptabele bankinstelling, met een door de Verhuurder aan 

te geven tekst daarvan. Zolang de vooruitbetaling of de waarborgsom niet is ontvangen, is de Verhuurder gerechtigd diens prestaties onder 
de Overeenkomst op te schorten. 
10.13. De storting van een waarborgsom laat de verplichting van de Huurder tot betaling van de huurprijs en al diens overige verplichtingen 

uit de Overeenkomst onverlet.  
10.14. Teruggave van een door de Huurder gestorte waarborgsom zal bij het einde van de huurperiode geschieden, nadat de Huurder aan 
al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. Daarbij is de Verhuurder onherroepelijk gerechtigd tot verrekening van het tegoed 

van de Huurder met vorderingen op de Huurder van rechtspersonen met wie de Verhuurder in een groep is verbonden, uit welken hoofde 
dan ook ontstaan. 

10.15. De Huurder doet uitdrukkelijk afstand van enig retentierecht dat hij zou kunnen uitoefenen op het Materieel, ongeacht om welke 
reden en uit welke rechtsverhouding tussen Partijen dit retentierecht zou zijn ontstaan 
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ARTIKEL 11. EIGENDOM  

11.1. De Huurder verwerft nooit het eigendomsrecht van (een deel van) het gehuurde Materieel. Het Materieel blijft eigendom van de 
Verhuurder.  Door de Huurder, met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden en bijzondere voorwaarden van hoofdstuk II, aan het 

gehuurde gemonteerde onderdelen en accessoires worden op het moment van montage eigendom van de Verhuurder, zonder enige vorm 
van vergoeding. 
11.2. De Huurder is niet gerechtigd om het Materieel in huur of onderhuur te verstrekken en/of om enige rechten, van welke aard dan ook, 

op of in het Materieel te verstrekken, aan wie dan ook. De Huurder dient merktekens en naamaanduidingen, alsook overige tekens ter 
identificatie van het Materieel, steeds daarop aanwezig te houden en te laten.  
11.3. De Huurder zal de Verhuurder vrijwaren tegen alle zakenrechtelijke aanspraken van derden op het  Materieel, inzonderheid deze van 

zijn schuldeisers, evenals tegen alle bewarende en uitvoerende maatregelen door derden op het Materieel. De Huurder stelt de Verhuurder 
onmiddellijk schriftelijk in kennis van enige zakenrechtelijke aanspraak en bewarende of uitvoerende maatregelen op het Materieel door 

derden. De Huurder brengt in dergelijk geval eveneens de derden die de zakenrechtelijke aanspraken maken of beslag leggen op de hoogte 
van het feit dat het Materieel eigendom is van de Verhuurder. 

 

ARTIKEL 12.  DERDENBEDING  

12.1 Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Materieel bij een derde 
kan (komen te) berusten of dat het Materieel 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.  
12.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het Materieel 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 Materieel 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. 

12.3 Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het Materieel 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. 
12.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit. 
12.5 Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.   

 
 

ARTIKEL 13. DOCUMENTATIE  

13.1. Alle documentatie zoals afbeeldingen, catalogi, tekeningen, berekeningen, technische omschrijvingen, schema's, bestekken, 
handboeken, instructies e.d. die in verband met de uitvoering van de overeenkomst door de Verhuurder aan de Huurder ter beschikking 

wordt gesteld, blijft te allen tijde eigendom van de Verhuurder.  
13.2. De Huurder erkent en aanvaardt dat de Verhuurder niet aansprakelijk is voor eventueel advies of enige andere bijdrage van welke aard 
ook zijdens de Verhuurder.  Dergelijk advies of bijdrage doet geen afbreuk aan de exclusieve verantwoordelijkheid voor het eigen handelen 

van de Huurder, en diens daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid, zonder enig verhaal daarbij op de Verhuurder.. 
13.3. De documentatie zal aan de Verhuurder worden geretourneerd bij inlevering van het Materieel waarop de documentatie betrekking 
heeft.  

13.4. De Huurder erkent bij aanvang van de huur de betreffende documentatie in goede staat te hebben ontvangen. Indien bij retourname 
van het Materieel documentatie of een gedeelte daarvan  ontbreekt of zich in dermate staat bevindt dat deze onbruikbaar is, zal de Huurder 

aan de Verhuurder de kosten van vervanging van deze documentatie vergoeden. 
13.5. De Huurder is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder niet gerechtigd tot vermenigvuldiging en verstrekking 
aan derden van de in dit artikel bedoelde documentatie.  

 

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

14.1. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen zaakschade, persoonlijk letsel en gevolgschade als gevolg van 

gebruik van of met het Materieel, zowel toegebracht aan derden als aan het Materieel zelf. 
14.2. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade, waaronder mede begrepen zaakschade, persoonlijk letsel en gevolgschade ontstaan door 
het vervoeren van het Materieel, binnen een werf of anderszins, van en naar de plaats van levering door de Verhuurder. 

14.3. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten of schade ten gevolge van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst 
door de Verhuurder. 

14.4. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade waarvan aannemelijk is dat die geheel of gedeeltelijk zijn oorsprong vindt in, of 
samenhangt met het - ongeacht op welke plaats of onder wiens verantwoordelijkheid - optreden van een datum gerelateerde storing. 
14.5. Iedere aansprakelijkheid jegens de Huurder van de Verhuurder, of van diens personeel of (andere) hulppersonen, wordt hierbij 

uitgesloten, behoudens in geval van door de Huurder telkens te bewijzen opzet of grove schuld van de Verhuurder zelf. Dit derdenbeding 
ten behoeve van dat personeel en die hulppersonen wordt hierbij namens hen aanvaard door de Verhuurder, zowel voor de 
verweermiddelen als bedoeld in artikel 6:257 BW als anderszins.  

14.6. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van stilstand of verminderde productiviteit van het Materieel, ongeacht 
de oorzaak van de stilstand of verminderde productiviteit. 

14.7. De Huurder zal de Verhuurder en haar personeel en derden, bedoeld in art 9 van deze voorwaarden, vrijwaren, verdedigen en 
schadeloosstellen tegen en ter zake van alle vorderingen, acties, eisen en procedures die worden ingesteld tegen de Verhuurder, haar 
personeel of derden ter zake van enig gebeurtenis, verlies, kosten, boetes of schade voor welke de Huurder aansprakelijk is volgens deze 

14.8. De Huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de Verhuurder voor alle boetes, maatregelen en overige sancties die het gevolg zijn van 
gedurende de huurperiode met of ter zake van het Materieel gepleegde strafbare feiten.  
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14.9. De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- en bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de 
nakoming van de Overeenkomst.  

14.10. De Huurder is gehouden de Verhuurder in en buiten rechte te vrijwaren voor de volledige schade als gevolg van aanspraken van 
derden gerelateerd aan het Materieel en/of de Diensten onder de Overeenkomst, alsook voor alle schade geleden door de Verhuurder 
welke op grond van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voor rekening van de Huurder komt.  

14.11. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting dan wel beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende verplichting 
van de Huurder tot vrijwaring gelden ook ten gunste van het personeel van de Verhuurder en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder 

zijn directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, alsmede voor eventueel door de Verhuurder ingeschakelde adviseurs. Dit 
derdenbeding wordt door de Verhuurder hierbij voor en namens deze derden aanvaard, zowel voor de verweermiddelen als bedoeld in 
artikel 6:257 BW als anderszins.  

 

ARTIKEL 15. VERZEKERINGEN 

15.1. De Huurder zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een burgerlijke aansprakelijkheidspolis sluiten en aanhouden met een 

dekking van € 2.500.000 (twee miljoen vijfhonderdduizend Euro) per gebeurtenis ter zake van zaakschade en persoonlijk letsel veroorzaakt 
door enig handelen of nalaten van de Huurder. Deze verzekering zal enkel worden aangesproken indien de Huurder aansprakelijk is onder 
deze voorwaarden en/of de overeenkomst. 

15.2. De Huurder dient ervoor te zorgen dat de Huurder gedurende de looptijd van de overeenkomst een primaire CAR (Construction All 
Risk) of vergelijkbare verzekering zal sluiten en aanhouden, die tenminste adequate dekking geeft ter zake van materieel verlies en/of 

zaakschade en/of persoonlijk letsel veroorzaakt aan, door of met de last en/of het gebruik van het Materieel. 
15.3. De Huurder zal gedurende de looptijd van de overkomst een verzekering sluiten ter dekking van lading of te hijsen last en ter dekking 
van personen letsel van de bestuurder van materieel, vallend onder de landmateriaal verzekering. 

15.4. Met uitzondering van de schade als gevolg van opzet of grove schuld van de Verhuurder zelf (te bewijzen door de Huurder), komen 
alle schaden, kosten en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van 

de Overeenkomst door wie dan ook (daaronder begrepen de Verhuurder zelf, diens personeel en andere hulppersonen) aan welke personen 
(daaronder begrepen de Verhuurder zelf, diens personeel en andere hulppersonen) of zaken ook toegebracht, ten laste van de Huurder, 
zulks met uitzondering evenwel van schade aan het Materieel, veroorzaakt gedurende bediening door de Verhuurder zelf, diens personeel 

en/of diens andere hulppersonen. Indien echter de Verhuurder bewijst dat de schade aan het Materieel is veroorzaakt uitsluitend door de 
schuld van de Huurder en/of diens personeel en/of diens hulppersonen, komt deze steeds geheel ten laste van de Huurder.  
15.5. De Huurder dient elk schadegeval dat zich zou voordoen ter gelegenheid van het gebruik van het Materieel of de aanwezigheid van 

het Materieel op de Werf, onmiddellijk telefonisch te melden en binnen 48 uur via faxbericht of e-mail met een gedetailleerde omschrijving 
van alle relevante feiten te bevestigen aan de Verhuurder. Indien de Huurder niet aan de bepalingen van dit lid voldoet, vervalt definitief en 

onherroepelijk elk recht om lastens de Verhuurder enig verhaal of vordering in te stellen wat betreft dit schadegeval. 
 15.6 De aansprakelijkheid van de Verhuurder wordt in alle gevallen beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk vergoed zal worden 
binnen het kader van zijn burgerlijke aansprakelijkheidspolis en landmateriaal polis. De Huurder erkent de inhoud hiervan inclusief de 

algemene en bijzondere polisvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze verzekeringspolis ligt ter inzage op het kantoor van de 
Verhuurder. Een verzekeringsattest wordt op eerste verzoek aan de Huurder bezorgd. De Huurder aanvaardt de vertrouwelijkheid van dit 
document te respecteren. De Verhuurder exonereert zich expliciet voor elke schade die het door de verzekering in enig concreet geval 

uitgekeerde bedrag overstijgt. 
 

ARTIKEL 16. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE VERHUURDER 

16.1. De Huurder meldt onmiddellijk en schriftelijk aan de Verhuurder elk feit of omstandigheid zoals hieronder beschreven die de 
Verhuurder de bevoegdheid geeft om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. 

16.2. Samenloop en kennelijk onvermogen: De Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk 
te beëindigen als: 
a) er sprake is van overlijden, onderbewindstelling of ondercuratelestelling van de Huurder, dan wel van (een aanvraag tot) 

 (i) faillissement,  
 (ii) surseance van betaling, 

 (iii) (gedeeltelijke) liquidatie, of 
 (iv) het aanbieden van een crediteurenakkoord van de Huurder of van de (rechts)persoon die zich voor de verplichtingen van de 
Huurder garant heeft gesteld of zekerheid heeft verstrekt, dan wel ten aanzien van (een van) hen enige (andere) maatregel als 

vermeld op bijlage A bij EU Verordening 2015/848 van 20 mei 2015 wordt toegepast, en/of  
b) De Huurder (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, zijn onderneming geheel 
of gedeeltelijk of de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt en/of stil legt 

c) onder de Huurder conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, en/of 
d) De Huurder tekort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen jegens de Verhuurder 

e) De Verhuurder goede gronden heeft te vrezen dat de Huurder zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen. Deze 
optie komt enkel de Verhuurder toe. Dergelijke beëindiging wordt aan de Huurder of aan zijn rechtsopvolgers schriftelijk medegedeeld, en 
geeft geen enkel recht op vergoeding aan de Huurder. Daartegenover staat dat de Verhuurder, ingeval van dergelijke beëindiging, recht 

heeft op de forfaitaire schadevergoeding zoals bepaald in artikel 15.4 van deze algemene voorwaarden, onverminderd diens overige 
wettelijke en contractuele rechten dienaangaande. De Verhuurder is ingeval van uitoefening van de tussentijdse beëindigingsbevoegdheid 
tevens gerechtigd om, zonder dat verder enige  formaliteit in acht moet worden , het Materieel onverwijld terug te nemen. Alle vorderingen 

die de Verhuurder in deze gevallen op de Huurder mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar worden. 
16.3. Contractuele tekortkoming: Wanneer de Huurder te kort schiet bij de uitvoering van de Overeenkomst en de Huurder geen tijdig, 

regelmatig en rechtmatig verweer heeft medegedeeld aan de Verhuurder of zijn tekortkoming niet voldoende heeft geremedieerd binnen 
vijf kalenderdagen na het intreden van de tekortkoming, heeft de Verhuurder het recht om onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling 
tussentijds een einde te stellen aan de Overeenkomst of aan een nader bepaald deel van de prestaties onder de Overeenkomst. De 

Verhuurder zal schriftelijk aan de Huurder melden dat hij van deze mogelijkheid gebruik maakt. Alle kosten verbonden aan deze tussentijdse 
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beëindigen zullen gedragen worden door de tekortkomende Huurder. Dergelijke tussentijdse beëindiging geeft de Huurder geen enkel recht 
op vergoeding. 

16.4. Forfaitaire schadevergoeding: Indien de Verhuurder een einde stelt aan de Overeenkomst wegens een contractuele tekortkoming van 
de Huurder zoals vastgelegd in deze algemene voorwaarden of op basis van het gemene recht, heeft de Verhuurder van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de totale Prijs, onder voorbehoud van het recht op een 

hogere schadevergoeding.,  
 

ARTIKEL 17. OPSCHORTEN VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 

17.1. De Verhuurder zal de uitvoering met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien:  
- Verhuurder dan wel zijn personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor 

gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, asbest;  
- de bij de uitvoerder van de Overeenkomst gebruikte hijsgereedschappen van de Huurder niet aan de wettelijke eisen voldoen;  
- bij de uitvoering van de Overeenkomst sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van het Materieel, dat de Verhuurder is 

genoodzaakt het Materieel hetzij conform de voorschriften van de fabrikant hetzij conform NEN 2024 of NEN 2026 en/of de hijstabel 
buiten bedrijf te stellen.  
17.2. Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen 24 uur kunnen worden hervat, zal de Verhuurder gerechtigd zijn de 

Overeenkomst onmiddellijk  te beëindigen en zal de forfaitaire schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.4 worden aangerekend. 
17.3. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien de Verhuurder de Overeenkomst conform het in dit 

artikel  bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval een vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding van de geplande tijd de in 
het contract voor die overschrijding overeengekomen vergoeding gehanteerd althans, bij gebreke daarvan, de forfaitaire schadevergoeding 
van artikel 15.4 toegepast. 

 

ARTIKEL 18  OVERDRACHT  

18.1. De Huurder zal de rechten en plichten die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden 

kunnen overdragen, noch deze voorwerp van een beperkt zakelijk recht kunnen doen zijn, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de Verhuurder. De Verhuurder heeft het recht aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Partijen beogen aan dit beding 
zakenrechtelijke werking toe te kennen, overeenkomstig ECLI:NL:HR:2014:682. 

18.2. De Verhuurder behoudt zich het recht voor de rechten en plichten die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien geheel of gedeel-
telijk aan derden over te dragen. De Verhuurder stelt de Huurder van zodanige overdracht schriftelijk in kennis.  

 

ARTIKEL 19. KLACHTPLICHT BIJ GEBREK EN VERVAL VAN RECHTEN VAN HUURDER  

19.1. Onder gebreken worden verstaan alle grieven van de Huurder ter zake van de uitvoering van de overeenkomst.  

19.2. Indien de Overeenkomst (mede) de terbeschikkingstelling van Materieel of ruimten omvat, dient de Huurder over ter zake direct 
waarneembare gebreken onmiddellijk bij de Verhuurder te melden en zulks nadien binnen 48 uur schriftelijk aan de Verhuurder te 
bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door de Verhuurder geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd 

van de terbeschikkingstelling aan de Huurder.  
19.3. Klachten over gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, 
binnen 7 werkdagen na ontdekking van het gebrek, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na het einde der uitvoering van de Overeenkomst 

bij de Verhuurder te worden ingediend, bij gebreke waarvan de Huurder wordt geacht de uitvoering onder de Overeenkomst als goed en 
deugdelijk te hebben aanvaard..  

19.4. Elk vorderingsrecht van de Huurder ter zake van de Overeenkomst vervalt in ieder geval indien hij niet binnen een jaar na het einde 
der uitvoering van de Overeenkomst een vordering tegen de Verhuurder heeft ingesteld.  

 

ARTIKEL 20. OVERMACHT  

120.1. Als een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst  die de Verhuurder niet kan worden toegerekend, geldt iedere 
omstandigheid waarmede de Verhuurder bij het aangaan van de Overeenkomst  redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten 

gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van de Verhuurder kan worden verlangd.   
120.2. Onder crediteursovermacht aan de zijde van de Huurder wordt in ieder geval nooit verstaan de volgende niet-limitatieve 
gebeurtenissen, welke steeds aan de Huurder toerekenbaar zijn : 

• het faillissement van de opdrachtgever, of van diens opdrachtgever, van de Huurder, 

• een staking of lock-out van de Huurder, zijn opdrachtgever of diens opdrachtgever. 

• Vervoers- of werkverboden, dan wel overige aanwijzingen van het bevoegd gezag ten aanzien van het (gebruik van het) Materieel 

of het (ver)plaatsen daarvan  
 

ARTIKEL 21. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE HUURDER 

21.1. Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Huurder kan slechts plaats vinden met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opzegging moet schriftelijk plaatsvinden.  
21.2. In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door de Huurder is de Huurder gehouden tot vergoeding van kosten aan 

de zijde van de Verhuurder, ten deze vastgesteld op 25% van de huurprijs zoals door de Huurder verschuldigd zou zijn over de resterende 
huurperiode, één en ander tenzij de Huurder aantoont dat opzegging van de Overeenkomst wordt veroorzaakt door een ernstige 
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Verhuurder, tenzij die tekortkoming op grond van de wet of de Contractuele 

Documenten niet aan de Verhuurder kan worden toegerekend, in welk geval de Huurder de Prijs geheel verschuldigd blijft.  

 

ARTIKEL 22. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN  

22.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting 
van het Weens Koopverdrag (Trb. 1986,61).   
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22.2. Partijen verbinden zich jegens elkaar ertoe alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig 
worden beschouwd) die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten 

ontstaan, uitsluitend ter beslissing voor te leggen aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, als tussen Partijen gekozen 
forum op de voet van artikel 25 van EU Verordening 1215/2012 van 12 december 2012. Schending van deze bepaling door de Huurder leidt 
tot diens gehoudenheid tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten voor de Verhuurder, waaronder die van rechtsbijstand, 

griffierechten, executiekosten et cetera, ook voor zover uitstijgend boven in enig geding toegekende proceskostenvergoedingen en/of 
uitstijgend boven de volgens de gebruikelijke tarieven te liquideren kosten.  . 

 

ARTIKEL 23. ONWETTIGHEID- ONGELDIGHEID- NIETIGHEID OF ONUITVOERBAARHEID VAN EEN BEPALING, CONVERSIE 

23.1. Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde voorwaarden of contractsbepalingen, om welke redenen dan ook, 
onwettig, ongeldig, nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of 

onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige inhoud van de Overeenkomst.  
23.2. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar beste vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling te vervangen 

door een wettige, geldige, niet nietige en uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking. 
 
 

ARTIKEL 24. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN PRIVACY 

24.1 Data, modellen, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, werkmethoden, protocollen, beschrijvingen en procedures die door de 
Verhuurder zijn verstrekt, blijven diens eigendom en mogen, anders dan ten behoeve van de Overeenkomst, door de Huurder niet worden 

vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt, noch anderszins benut worden.  
24.2 De Huurder garandeert dat het uitvoeren van de Overeenkomst geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten (waaronder 

auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht en merkenrecht) van derden. De Huurder vrijwaart de Verhuurder in en buiten rechte van 
aanspraken van derden wegens inbreuk op deze rechten en vergoedt op eerste verzoek alle daaruit voor de Verhuurder voortvloeiende 
schade, inclusief rente en kosten. 

24.3 Het is de Huurder niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder de naam van de Verhuurder 
en/of diens logo of merk- dan wel onderscheidingstekens te gebruiken, op welke wijze dan ook.  
24.4 Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met de Huurder mag de Verhuurder, zonder verdere restricties, alle informatie 

die de Verhuurder verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken en (her)gebruiken. 
24.5 De Huurder garandeert dat alle data die hij ter beschikking stelt aan de Verhuurder op een rechtmatige wijze zijn verkregen en op een 

rechtmatige wijze ter beschikking zijn gesteld aan de Verhuurder, en dat de data (en het verstrekken daarvan) geen inbreuk maken op 
rechten van derden.  
24.6. De Huurder is verplicht om eventuele datalekken waarbij persoonsgegevens betrokken zijn ten aanzien waarvan de Verhuurder geldt 

als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, direct schriftelijk te melden aan de Verhuurder.   
24.7.De Huurder vrijwaart de Verhuurder in en buiten rechte tegen alle claims of acties van publieke autoriteiten en/of individuen tegen de 
Verhuurder voortkomende uit enige inbreuk door de Huurder en/of diens dataverwerker op rechten van derden of verplichtingen die 

voortvloeien uit toepasselijke privacywetgeving, zoals die tijdens de duur van de uitvoering van de Overeenkomst van kracht zijn of worden, 
waaronder doch daartoe niet beperkt die ter uitvoering van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016. 

II bijzondere voorwaarden verhuur van Materieel en/of uitleen van 

Bedieningspersoneel 
Naast de artikelen 1 – 24 gelden de hierna weergegeven bijzondere voorwaarden: 

  

ARTIKEL 25. MATERIEEL 

25.1. Het Materieel mag slechts worden gebruikt op de locatie en alleen volgens de specificaties en capaciteiten. Geen ander gebruik is 

toegestaan. De Huurder is als enige aansprakelijk voor de keuze van het Materieel en voor de geschiktheid van het Materieel en Diensten 
voor zijn doeleinden. 
25.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 erkent de Huurder dat het Materieel in goede staat, geschikt voor het overeengekomen 

gebruik te zijner beschikking is gesteld, en te hebben kennis genomen van de instructies omtrent gebruik en onderhoud van het Materieel..  
25.3  De Huurder dient de staat van het Materieel onmiddellijk bij ontvangst te controleren en dient Verhuurder direct schriftelijk in kennis 

te stellen indien het Materieel niet voldoet aan hetgeen gesteld onder 24.2, bij gebreke waarvan de Huurder geacht zal worden het materieel 
te hebben ontvangen in de staat zoals genoemd in 24.2. 
25.4. De Huurder dient zorg te dragen dat alle vereiste vergunningen, licenties en andere goedkeuringen op de Werf en/of locaties met 

betrekking tot het gebruik van het Materieel tijdig worden verkregen en dat alle procedures voorafgaand aan ingebruikname zijn doorlopen, 
en dat alle wettelijke voorschriften en administratieve verplichtingen correct en tijdig worden nageleefd, evenals alle op het gebruik van het 
Materieel nu en in de toekomst toepasselijke wettelijke eisen en overige voorschriften. Alle kosten voor het verkrijgen van vergunningen, 

toestemmingen, licenties en andere goedkeuringen zijn ten laste van de Huurder.  
25.5. De Huurder dient ervoor zorg te dragen dat door hem ingezet bedienend personeel van het Materieel, volledig de deskundigheid en 

de kwalificaties bezit en aan de eisen voldoet om de werkzaamheden met het Materieel te verrichten. De Huurder is volledig 
verantwoordelijk voor het eigen bedienend personeel. 
25.6. De Huurder moet de Verhuurder tijdig, correct en afdoende inlichten over alle specifieke kenmerken, eigenschappen en vereisten van 

de Werkzaamheden en de Werf.  
25.7. Kosten van vertraging als gevolg van het niet of niet tijdig kenbaar maken van de informatie, zoals genoemd onder 24.6, aan Verhuurder 
zullen aan de Huurder worden in rekening worden gebracht. 

24.8. De Huurder is verplicht om als goed huisvader te zorgen voor het Materieel en om het Materieel zorgvuldig te gebruiken. De Huurder 
is jegens Verhuurder verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle gebreken en/of schade toegebracht aan het Materieel tijdens de duur van 

de Overeenkomst. 
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25.9. De Huurder is verplicht om voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode te melden of het Materieel worden ingezet bij 
werkzaamheden waarbij risico bestaat op blootstelling aan asbest of giftige stoffen. Aan het einde van de huurperiode dient de Huurder bij 

de afmelding een verklaring van een daartoe gecertificeerd bedrijf te overleggen dat het Materieel vrij is van asbest of giftige stoffen. 
Verhuurder heeft het recht controles hierop te laten uitvoeren. Alle daaruit voorvloeiende kosten en schade zullen aan de Huurder in 
rekening worden gebracht. 

25.10. De Verhuurder behoudt zich het recht voor het Materieel te vervangen voor equivalent materieel. 
25.11. Het is de Huurder verboden het Materieel, of enig onderdeel daarvan, te vervreemden, bezwaren, verpanden, onderverhuren, 

uitlenen, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden ter beschikking te stellen, zelfs indien het gaat om natuurlijke of rechtspersonen 
waarmee de Huurder is gelieerd, zonder schriftelijke toestemming van Verhuurder. De Huurder blijft zelf volledig aansprakelijk voor de 
uitvoering van de Overeenkomst, wanneer hij het Materieel geheel of gedeeltelijk zou onderverhuren. 

25.12. Het is de Huurder zonder voorafgaande toestemming van de Verhuurder niet toegestaan: 
- veranderingen aan het Materieel aan te brengen, onderdelen of accessoires daarvan te verwijderen of daarop aan te brengen;  
- typeaanduidingen,  nummers, merk- of handelsnaam -aanduidingen van het Materieel te veranderen, verwijderen of onzichtbaar te   

maken;  
- reclame uitingen van enigerlei aard op het Materieel aan te brengen;  

- het Materieel buiten Nederland en België te vervoeren of doen vervoeren;  
- het Materieel buiten Nederland en België te gebruiken of doen gebruiken.  
 

ARTIKEL 26. TRANSPORT  

26.1. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst zal transport van het Materieel plaatsvinden door of namens Verhuurder, op kosten van de 
Huurder. 

26.2. Transport van het Materieel door de Huurder, voor zover voorafgaand door de Verhuurder geaccordeerd, geschiedt steeds voor 
rekening en risico van de Huurder. De Verhuurder is gerechtigd aan het verlenen van deze goedkeuring voorwaarden te verbinden. 

 

ARTIKEL 27. INSPECTIE  

27.1. De Verhuurder is te allen tijde bevoegd het Materieel te (doen) inspecteren en daartoe alle plaatsen waar het Materieel wordt gebruikt 

te betreden. Indien het gebruik door de Huurder plaatsvindt op een locatie waartoe (een) derde(n) gerechtigd is (zijn), zorgt de Huurder 
voor toestemming tot betreding door de Verhuurder van die locatie,  op eerste verzoek van de Verhuurder daartoe.   
 

ARTIKEL 28. ONDERHOUD EN REPARATIES  

28.1. Indien noodzakelijk gedurende de huurperiode zal Verhuurder zorgdragen voor onderhoud en reparatie van het Materieel. De Huurder 
dient zorg te dragen dat het Materieel steeds onafgebroken 24/7 toegankelijk is voor de Verhuurder voor het uitvoeren van onderhoud en 

reparatie. 
28.2. Het is Huurder niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke  toestemming van de Verhuurder, zelf onderhoud of reparaties 
aan het Materieel te verrichten. 

28.3. Indien reparatie en/of onderhoud nodig is ten gevolge van handelen of nalaten, waaronder verkeerd gebruik, door of namens de 
Huurder, zijn alle kosten voor rekening van de Huurder. De verplichting tot betaling van de Prijs loopt door gedurende de periode van 

reparatie en/of onderhoud. De Huurder heeft geen recht op compensatie, noch recht op enige schadevergoeding, wegens stilstand. 
28.4. Storingen van het Materieel dienen onverwijld telefonisch én middels email te worden gemeld aan Verhuurder. De Huurder is, ingeval 
van storing, verplicht de aanwijzingen van de Verhuurder stipt op te volgen.  

28.5. De Huurder is verplicht het Materieel gedurende de huurperiode voor zijn rekening in goede staat te onderhouden en zich hierbij te 
houden aan de onderhoudsinstructies.  

28.6. De kosten van reparatiewerkzaamheden aan het Materieel ten gevolge van gebreken dan wel schade aan het gehuurde ontstaan 
door dan wel veroorzaakt tijdens het gebruik van het Materieel door de Huurder, inclusief de kosten van vervanging van onderdelen, zijn 
steeds voor rekening van de Huurder.  Indien de Verhuurder beroep moet doen op een derde om de herstelling te laten uitvoeren, zal het 

factuurbedrag van de derde, verhoogd worden met 10% administratiekosten. Deze kosten worden integraal doorgerekend aan de 
Huurder.  Herstellingen ten gevolge van defect, niet werking of schadegeval ten gevolge van een andere oorzaak dan een verborgen 
gebrek zoals hierna bepaald, het normale gebruik of de normale slijtage van het Materieel of een onderdeel daarvan, geven geen 

aanleiding tot de opschorting dan wel verlenging van de huurperiode gedurende de tijd vereist voor deze herstellingen. De Huurder kan 
geen aanspraak maken op een vergoeding wegens stilstand of wegens wijziging of verstoring van de planning van de werken op de Werf 

ten gevolge van herstellingen, onderhoud of keuring van welke aard en/of ten gevolge van welke oorzaak dan ook. De Huurder kan 
evenmin aanspraak maken op een vergoeding wegens enige gevolgschade. Alle Materieel wordt geacht afzonderlijk verhuurd te zijn. 
Defect of stilstand van of schade aan het Materieel of onderdeel daarvan dat leidt tot enig verlies in productiviteit van een ander gehuurd 

Materieel dat wel volkomen operationeel is, kan niet leiden tot enige reductie van de Prijs van dat laatste Materieel of van de Prijs voor de 
Diensten die met behulp van eerstgenoemd Materieel zouden worden uitgevoerd. 
Indien en voor zover de Huurder aantoont dat een gebrek dan wel schade aan het Materieel het gevolg is van normale slijtage of dat het 

defect dan wel de schade reeds bestond ten tijde van de terbeschikkingstelling van het Materieel maar op dat moment redelijkerwijs niet 
ontdekt kon worden, zijn de kosten van reparatiewerkzaamheden voor rekening van de Verhuurder.  De huurperiode wordt opgeschort 

gedurende de tijd vereist voor de herstelling ten gevolge van defect, niet werking of schadegeval ten gevolge van een verborgen gebrek, 
het normale gebruik of de normale slijtage van dit Materieel, voor zover de herstelling op geen enkele wijze wordt veroorzaakt, geheel of 
gedeeltelijk, door een tekortkoming in hoofde van de Huurder. 

28.7. Alle onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan het Materieel dienen door de Verhuurder of door hem aangewezen derden te 
worden uitgevoerd, tenzij de Verhuurder aan de Huurder voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven onderhoud- dan wel 
reparatiewerkzaamheden door de Huurder zelf te (doen) uitvoeren.  

28.8. De kosten voor onderhoud- dan wel reparatiewerkzaamheden aan het Materieel die de Huurder zonder voorafgaande toestemming 
van de Verhuurder zelf heeft verricht of heeft laten verrichten komen nooit voor rekening van de Verhuurder, ongeacht het hierboven 

bepaald werd voor een gebrek ingevolge normale slijtage. 
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28.9. Behoudens ingeval van gebrek wegens normale slijtage, is de Verhuurder niet gehouden vervangend Materieel ter beschikking te 
stellen van de Huurder na het uitvallen van en tijdens het repareren van het Materieel of een onderdeel daarvan.  

 
 

ARTIKEL 29. INLEVERING 

29.1. Het Materieel moet door de Huurder worden geretourneerd in dezelfde goede en werkende staat als ontvangen, schoon en zonder 
schade. 
29.2. Bij huur van rupsmachines dient de Huurder ervoor zorg te dragen dat de rupsen vrij van grond worden geretourneerd. De kosten van 

reiniging en afvoer van al dan niet verontreinigde grond worden aan de Huurder in rekening gebracht.  
29.3. De Huurder is verplicht het gehuurde uiterlijk om 17.00 uur op de  laatste dag van de huurperiode aan de Verhuurder in goede staat 

en zonder gebreken - normale slijtage uitgezonderd - terug te bezorgen.  
29.4. Op het moment van inlevering zullen Partijen een retournota opstellen en na uitvoering van de daarin voorgeschreven controles voor 
akkoord ondertekenen. Indien een retournota uitsluitend door de Verhuurder wordt opgesteld is de door de Verhuurder opgestelde 

retournota bindend voor de Huurder, die daarvan blijkt geeft door het ondertekenen van  de opgestelde retournota.  
29.5. Indien uit de retournota blijkt dat er gedurende de huurperiode beschadiging van het Materieel is opgetreden of anderszins 
gebreken worden geconstateerd die niet reeds bestonden ten tijde van de terbeschikkingstelling of op dat moment redelijkerwijs ontdekt 

konden worden, is de Huurder verplicht alle daaruit voor de Verhuurder voortvloeiende kosten aan de Verhuurder te vergoeden. Alsdan 
blijft de Huurder de huurprijs verschuldigd tot het moment dat het gehuurde volledig is gerepareerd.  

 
ARTIKEL 30. KETEN- EN INLENINGSAANSPRAKELIJKHEID 
30.1 De Verhuurder zal voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst – en bij verandering van de gegevens tijdens de uitvoering 

van de Overeenkomst voorafgaand aan de betreffende verandering – voor zover wettelijk vereist en is toegestaan, de gegevens (als bedoeld 
in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid vastgestelde wetgeving, richtlijnen en uitvoeringsregelingen) van alle medewerkers 

van De Verhuurder verstrekken.  
30.2 De Verhuurder zal op verzoek van de Huurder, ten hoogste eenmaal per kwartaal, een afschrift verstrekken van de verklaring met 
betrekking tot haar betalingsgedrag bij de Belastingdienst zoals bedoeld in de in het kader van de inlenersaansprakelijkheid en 

ketenaansprakelijkheid vastgestelde wetgeving en richtlijnen. 
30.3 De Verhuurder zal een loonadministratie in overeenstemming met de geldende fiscale wetten voeren.  
30.4 Indien de Verhuurder de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de 

uitvoering van de Overeenkomst gebruikmaakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten, draagt de Verhuurder als 
inspanningsverplichting ervoor zorg dat de geldende wettelijke voorschriften worden nageleefd door deze derde en de ter beschikking 

gestelde arbeidskrachten. Voor zover het niet naleven van deze voorschriften ten gevolge zou hebben dat de Verhuurder door derden 
aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de Huurder hierbij de Verhuurder in en buiten rechte voor alle gevolgen hiervan.  
30.5 Indien de Huurder onder Hoofdstuk VI van de Invorderingswet aansprakelijk wordt gesteld ter zake van beweerdelijk door de 

Verhuurder of door de door haar ingeschakelde derden niet betaalde (voorschot)premies, sociale verzekeringen, belastingen en/of boetes 
te betalen, treedt de Huurder onmiddellijk in contact met de Verhuurder, en stemmen Partijen af op welke wijze de Huurder zich daartegen 
verweert, waarbij de Huurder in elk geval de ingebrachte standpunten zijdens de Verhuurder zal aanvoeren.  

Verhaal door de Huurder kan slechts plaatsvinden indien dit artikellid door hem is nageleefd, onverminderd de overige verweermiddelen 
van de Verhuurder. 

 

ARTIKEL 31.  ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL 

31.1 Indien de Verhuurder zelfstandigen zonder personeel inzet, of die zelfstandige zodanige zelfstandigen inzet, draagt de Verhuurder als 

inspanningsverbintenis ervoor zorg dat de ingezette zelfstandige de werkzaamheden telkens uitsluitend zal verrichten op basis van de 
door de Belastingdienst vooraf goedgekeurde modelovereenkomst.   
31.2 De Verhuurder draagt voorts als inspanningsverbintenis ervoor zorg dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA), dan 

wel de wettelijke bepalingen ter vervanging, aanvulling of nadere uitvoering van die wet, door de Verhuurder dan wel de door haar ingezette 
zelfstandige zonder personeel op ieder moment tijdens de looptijd of uitvoering van de Overeenkomst zal worden nageleefd. 

 

 

 

 


